
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 11 розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у 
формі Витягу від 28.03.2018 року №1003800167 про внесен-
ня 24.01.2018 року запису про рішення суду щодо визнання 
ПрАТ «Зуївський енергомеханічний завод» банкрутом та від-
криття ліквідаційної процедури, 17.01.2018, 17.01.2018, 
905/886/14, Господарський суд Донецької області та Поста-
нови Господарського суду Донецької області від 17.01.2018р., 
Справа № 905/886/14 про визнання прат «Зуївський енер-
гомеханічний завод» банкрутом та відкриття ліквідаційної 
процедури, отриманої від ліквідатора Карауш Ю.В., листом 
від 14.03.2018 року № 02-25-18/78 (вх. № 9760 від 26.03.2018 
року), зупинено обіг акцій ПрАТ «Зуївський енергомеханіч-
ний завод» (код за ЄДРПОУ: 34359707) – розпорядження 
№ 78-Кф-З від 02 квітня 2018 року. 

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

обліку з акціями цього випуску: 
«04» квітня 2018 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 11 розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у 
формі Витягу від 28.03.2018 року №1003799940 про внесен-
ня 27.03.2018 року запису про рішення суду щодо визнання 
ПрАТ «Краплинка» банкрутом та відкриття ліквідаційної про-
цедури, 07.02.2018, 902/1406/15, Господарський суд Вінниць-
кої області та Постанови Господарського суду Вінницької об-
ласті від 07.02.2018р., Справа № 902/1406/15 про визнання 
прат «Краплинка» банкрутом та відкриття ліквідаційної 
процедури, отриманої від ліквідатора Островського В.А., 
листом від 19.03.2018 року Вих. № 01/19-03/18 (вх. № 9055 
від 20.03.2018 року), зупинено обіг акцій ПрАТ «Краплинка» 
(код за ЄДРПОУ: 00382496) – розпорядження № 77-Кф-З 
від 02 квітня 2018 року. 

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

«04» квітня 2018 року.
*    *    *
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Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, із змінами, п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354, із змінами та доповненнями, відпо-
відно до документів, наданих ПрАТ «НПК-Холдінг», код 
за ЄДРПОУ: 22624304, 61023, м. Харків, вул. Мироно-
сицька, 84, на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв`язку з перетворенням акціонерного товариства, ска-
совано реєстрацію випуску акцій прат «нпК-Холдінг». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «НПК-
Холдінг» від 13.03.2012 року №35/1/12, видане 07.06.2012 
року Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження № 98-Кф-С-а 
від 03 квітня 2018 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 9 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 відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань у формі витягу від 15.03.2018 за № 1003740250 про 
припинення 09.01.2014, за судовим рішенням ВАТ «УНИ-
ВЕРСАМ «АХТИАР» (код за ЄДРПОУ: 19195118) (Судо-
ве рішення про припинення юридичної особи у зв'язку з 
визнанням її банкрутом, 23.12.2013, 5011-46/17866-2012, 
Господарський суд міста Києва) та внесення запису про 
державну реєстрацію припинення юридичної особи у 
зв'язку з визнанням її банкрутом 09.01.2014 
10671170012013155, та інформації, що отримано від 
ТОВ «Чарівне узбережжя» (вх.№7881 від 12.03.2018), 
скасовано реєстрацію випуску акцій ват «УниверСам 
«аХтиар» (код за ЄДРПОУ: 19195118). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ВАТ «УНИВЕРСАМ «АХТИАР» 
від 26.06.2001 року №61/01/1/01, видане Управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополю, анульо-
вано – розпорядження № 97-Кф-С-а від 02 квітня 2018 
року. 

03.04.2018 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.

Інформація про роботу
Управління нКцпфр у південному регіоні

за ІІ половину березня 2018 року
Управлінням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку у Південному регіоні за ІІ половину бе-
резня 2018 року у відношенні юридичних осіб складено 
13 (тринадцять) актів про правопорушення на ринку цін-
них паперів, з яких: 

6 - за порушення законодавства про цінні папери, нор-
мативних актів НКЦПФР у відношенні: 

- ПрАТ «Одеська кіностудія»; 
- ПАТ «Миколаївський завод мастильного та фільтрую-

чого обладнання»; 
- ПрАТ «Одеське СКТБ Продмаш»; 
- ПАТ «Одесавтотранс»; 
- ПАТ «Одеський припортовий завод» 2 (два) акта. 
1 - за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі 

інформації та/або розміщення недостовірної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про 
ринок цінних паперів у відношенні ПрАТ «Одеська кіно-
студія».

1 - за неопублікування, опублікування не в  
повному обсязі інформації та/або опублікування 
недостовірної інформації у відношенні ПрАТ «Одеська 
кіностудія». 

5 - за неподання, подання не в повному обсязі інфор-
мації та/або подання недостовірної інформації у відно-
шенні: 

- ПрАТ «Одеська кіностудія»; 
- ПАТ «МАРФІН БАНК»; 
- ПрАТ «Будівельна фірма «Миколаївбуд»; 
- ПрАТ «Балтське хлібоприймальне підприємство»; 
- ПАТ «Южний». 
За період з 16.03.2018р. по 30.03.2018р. управлінням 

НКЦПФР у Південному регіоні розглянуто 18 (вісімнад-
цять) справ про правопорушення на ринку цінних папе-
рів та винесено 18 (вісімнадцять) постанов у відношенні 
юридичних осіб, з яких: 

- 12 (дванадцять) штрафних санкцій за порушення ви-
мог законодавства на ринку цінних паперів у розмірі  
40 800 гривень; 

- 6 (шість) санкцій у вигляді письмового попередження 
за порушення законодавства про цінні папери, норма-
тивних актів НКЦПФР. 

Також, за вказаний період складено 1 (один) акт про 
порушення вимог законодавства у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового знищення у 
відношенні ТОВ «Компанія з управління активами «Одес-
будінвест» та застосовано у відношенні вказаного 
суб’єкта первинного фінансового моніторингу 1 (одну) 
штрафну санкцію у розмірі 1 700 грн. 

Крім того, в зазначеному періоді до управління надій-
шло 7 (сім) платіжних доручень про сплату 7 (сімох) 
штрафних санкцій юридичними особами у добровільно-
му порядку до Державного бюджету України на суму  
30 940 (тридцять тисяч дев’ятсот сорок) грн. 

Одночасно працівником управління прийнято участь у 
1 (одному) судовому засіданні.
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
"центренерГо"

2. Код за ЄДРПОУ 22927045
3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, Козацька, 120/4 лiт. "Є"
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 364-02-00 (044) 364-02-66 

5. Електронна поштова 
адреса

kanc@centrenergo.com

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

www.centrenergo.com

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

II. текст повідомлення
30.03.2018р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Центр-

енерго» було прийнято рiшення (протокол №1) про попереднє надання 
згоди на вчинення Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi 
протягом одного року з дати проведення цих рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв значних правочинiв з продажу електричної енергiї власного ви-
робництва в межах Договору мiж членами Оптового ринку електричної 
енергiї України (договору № 71/01-ЕР вiд 07.09.1999р. (iз змiнами), укла-
деного Товариством з ДП «Енергоринок»), з граничною сукупною вартiстю 
у розмiрах вартостi електроенергiї власного виробництва, визначеної у 
фiнансових планах Товариства на вiдповiднi фiнансовi роки (2018 - 
2019  р.р.) (16 515 936 тис.грн. без урахування ПДВ).

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ  «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
новить 163,95 вiдсоткiв.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 367 488 265 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у рiчних 

загальних зборах - 312 229 027 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття 

рiшення  - 292 687 717 шт. або 79,64545943% від загальної кількості голо-
сів акціонерів.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ПРОТИ» прийняття 
рiшення - 19 487 906 шт. або 5,30300090% від загальної кількості голосів 
акціонерів.

30.03.2018р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Центр-
енерго» було прийнято рiшення (протокол №1) про попереднє надання 
згоди на вчинення Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської 
дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв значних правочинiв з купiвлi вугiлля (вугiльної продукцiї) 
з граничною сукупною вартiстю у розмiрах витрат, визначених у фiнансових 
планах Товариства на вiдповiднi фiнансовi роки (2018 - 2019 р.р.) для 
фiнансування закупiвлi вугiлля (вугiльної продукцiї) (11 258 351 тис.грн.
без ПДВ).

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв  
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
новить 111,76 вiдсоткiв.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 367 488 265 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у рiчних 

загальних зборах - 312 229 027 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття 

рiшення  - 292 687 717 шт. або 79,64545943% від загальної кількості голо-
сів акціонерів.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ПРОТИ» прийняття 
рiшення - 19 487 906 шт. або 5,30300090% від загальної кількості голосів 
акціонерів.

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 Коземко О.М.
В.о. Генерального директора 
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П.
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації 
І.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента - приватне аКцІонерне 
товариСтво «альфа-КапІтал». 2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента – 04808650. 3.Місцезнаходження емітента -38730, Пол-
тавська обл., Полтавський р-н, с.Рунівщина, вул.Михайла Гаврилка, буд.15. 
4.Міжміський код, телефон та факс емітента -(0532)611-853. 5.Електронна 
поштова адреса емітента- 04808650@atrep.com.ua. 6.Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації – http://04808650.bs1998.info. 7.Вид особливої інформації відпо-
відно до вимог глави 1 розділу ІІІ- Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ.текст повідомлення
ПрАТ «АЛЬФА-КАПІТАЛ» повідомляє, що рішенням чергових загальних 

зборів акціонерів від 02.04.2018р. (протокол № 1) прийнято рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо на-
дати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами господа-
рювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення 
граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 20000000,00 (двадцять 
мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом 
Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного пра-
вочину. Вказані правочини стосуються:відчуження (купівлі-продажу, обміну, 
тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або 
про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в 
цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, 
землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектую-
чих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов’язків та інших 
об’єктів; правочини щодо отримання позик, кредитів; правочини щодо рекон-
струкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до 
умов, визначених Наглядовою радою Товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 15191700,00грн. Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності складає- 131,65%. Загальна кількість голосуючих акцій- 
10292290шт.; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах- 10142394 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» - 10142394шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» - 0(нуль) шт.

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

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

2. Директор  (підпис)  О.П.Павлюченко  02.04.2018 року

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанІя «КлаСІК СтраХУван-
ня Життя» (код за ЄДРПОУ 33783296, далі – Товариство) по-
відомляє, що Загальними зборами акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «КЛАСІК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» (Протокол № 1 від 
02.04.2018 р.) прийнято рішення про вчинення всіх необхідних дій з 
метою виключення Товариства з Державного реєстру фінансових 
установ. 

Генеральний директор
прат «СК «КлаСІК СтраХУвання Життя»   прокоф’єв о.Ю.

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

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

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

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

приватне аКцIонерне това-
ри Ство "реЗонанС", 19095026, вули-
ця Меркулова, будинок 13-А, мiсто Кривий Рiг, 
Саксаганський район мiста Кривий Рiг, Днiпропе-
тров ська область, 50069, Україна, (0564) 922648

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

02.04.2018

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

Ekka.com.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №65, 4 квітня 2018 р. 
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повІдомлення
про виникнення особливої інформації емітента 

пат «полтава-БанК».
I. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Полтава-банк».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
1.3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
1.5. Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
Публічне акціонерне товариство «Полтава-банк», код за ЄДРПОУ 

09807595, повідомляє, що у повідомленні про виникнення особливої інформа-

ції емітента ПАТ «Полтава-банк», вид особливої інформації: відомості про змі-
ну складу посадових осіб емітента, що було розміщено у Відомстях Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 52 (2805) від 
16.03.2018 р. була допущена технічна помилка. В інформації про обраних по-
садових осіб Банку до складу наглядової ради Банку а саме: голова наглядо-
вої ради - Некрасов Олександр Васильович; заступник голови наглядової 
ради - Нелюбін Вячеслав Юрійович; член наглядової ради, секретар наглядо-
вої ради - Щербак Людмила Іванівна; незалежний директор - Котенко Ольга 
Григорівна; незалежний директор - Вакула Ольга Леонідівна – було зазначено 
недостовірну інформацію «Обрано на посаду строком на три роки», при цьому 
достовірна інформація –«Обрано на посаду на строк до наступних річних збо-
рів акціонерів». Недостовірну інформацію вважати спростованою. 

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.С. Переверзев           02.04.2018 р. 
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата) 

   М.П.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво "вIнниця-
елеКтро маш поСтаЧ"

2. Код за ЄДРПОУ 01880606
3. Місцезнаходження 21032, мiсто Вiнниця, вулиця 

Київська, 78
4. Міжміський код, телефон та факс (0432) 61-00-17, (0432) 61-00-26
5. Електронна поштова адреса par@01880606.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.01880606.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення 
емітента шляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення 
або банкрутства за рішенням 
вищого органу емітента або суду

II. текст повідомлення
Рiшення про припинення Публiчного акцiонерного товариства 

«Вiнницяелектромаш постач» (надалi –Товариство) шляхом перетворення 
його в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Вiнницяелектромаш-
постач» прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(Протокол № 1 вiд 02 квiтня 2018 року), якi вiдбулися за адресою: 21032 
мiсто Вiнниця, вулиця Київська, будинок 78, кабiнет № 4, другий поверх 
адмiнбудiвлi, тобто за мiсцезнаходженням Товариства. 

Кворум рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 02 квiтня 2018 року: для 
участi у рiчних Загальних зборах зареєструвалися акцiонери, яким нале-
жать 1 434 848 голосуючих акцiй (голосiв), що становить 57,92 вiдсоткiв вiд 
загальної кiлькостi (2 477 141) голосуючих акцiй (голосiв).

Результати голосування: «За» - 1 434 848 голосiв, що становить  
100 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих 
акцiй; «Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; 
«Утрималися» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах.

Реорганiзацiя Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницяелектромаш-
постач» буде проводитися вiдповiдно до чинного законодавства України, плану, 
порядку та умов здiйснення перетворення Публiчного акцiонерного товариства 
«Вiнницяелектромаш постач» в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю 
«Вiнницяелектромаш постач», iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, 
що було мiж акцiонерами у Статутному капiталi Товариства, що перетворюється 
та передачею ним згiдно з Передавльним актом усього майна, зобов’язань, 
прав та обов’язкiв, в тому числi Статутний капiтал в сумi 34 127,50 гривень. 

Обмеження термiну видачi акцiонерам документiв щодо пiдтвердження 
їх прав власностi на частку у Статутному капiталi Товариства з додатковою 
вiдповiдальнiстю «Вiнницяелектромаш постач» не допускаються.

Збитки при реорганiзацiї шляхом перетворення Публiчного акцiонерного 
товариства «Вiнницяелектромаш постач» в Товариство з додатковою 

вiдповiдальнiстю «Вiнницяелектромаш постач» не передбачаються.
Комiсiя з припинення Публiчного акцiонерного товариства «Вiнниця-

електро маш постач» призначена у складi 3 осiб, персонально:
Голова комiсiї з припинення – Пилявець Володимир Георгiйович, пас-

порт серiї АВ № 874181, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi 05 жовтня 2009 року, iдентифiкацiйний номер 3424000872;

Члени комiсiї: - Градюк Любов Василiвна, паспорт серiї АВ № 511386, 
виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 25 листопада 
2002 року, iдентифiкацiйний номер 2149508143;

- Тайонишева Наталiя Вiталiївна, паспорт серiї АВ № 004773, виданий 
Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 30 серпня 1999 року, 
iдентифiкацiйний номер 2544205188.

Порядок i строк заявлення кредиторами вимог до Товариства (згiдно 
вимог Статтi 82 Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статтi 105 
Цивiльного Кодексу України):

Строк для заявлення вимог кредиторiв - 2 мiсяцi (60 календарних днiв) 
вiд дати оприлюднення повiдомлення на офiцiйному веб-сайтi Централь-
ного органу Виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi Дер-
жавної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громад-
ських формувань.

Кредитор, вимоги якого до Акцiонерного товариства, дiяльнiсть якого 
припиняється внаслiдок злиття, приєднання, подiлу, перетворення або з 
якого здiйснюється видiл, не забезпеченi Договорами застави чи поруки, 
протягом 20 днiв пiсля надiслання йому повiдомлення про припинення То-
вариства може звернутися з письмовою вимогою про здiйснення на вибiр 
Товариства однiєї з таких дiй: забезпечення виконання зобов'язань шляхом 
укладення Договорiв застави чи поруки, дострокового припинення або ви-
конання зобов'язань перед кредитором та вiдшкодування збиткiв, якщо 
iнше не передбачено правочином мiж Товариством та кредитором. 

У разi, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цiєю части-
ною, доТовариства з письмовою вимогою,вважається,що вiн не вимагає 
вiд Товариства вчинення додаткових дiй щодо зобов'язань перед ним. 

Спосiб повiдомлення кредиторiв про реорганiзацiю: розмiщення 
повiдомлення про ухвалене рiшення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, пись-
мове повiдомлення кредиторiв та публiкацiя в офiцiйному виданнi 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, про прийняте 
рiшення Загальними зборами акцiонерiв, протягом 30 днiв з дати прий-
няття такого рiшення.

Спосiб заявлення вимог кредиторiв: письмове звернення за 
мiсцезнаходженням Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницяелектромаш-
постач», а саме: 21032, мiсто Вiнниця, вулиця Київська, будинок 78.

Голова комiсiї з припинення пат «вiнницяелектромаш постач» 
пилявець володимир Георгiйович

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

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

директор павлюк володимир володимирович 02.04.2018

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

не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

приватне аКцIонерне товари-
Ство "вIнницяСервIСпоСтаЧ", 
ЄДРПОУ 21730613, 
21022, Вінницька область, Вiнницький район, мiсто 
Вiнниця, вулиця Гонти, 22-А, тел.(0432) 61-00-36

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

04.04.2018

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

http:// vinservispostach.at.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)

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

товариСтво «новоКаХовСьКий Завод плав-
лениХ СирІв»

2. Код за ЄДРПОУ: 00447623 
3. Місцезнаходження: 74989, Херсонська область, м. Нова Каховка, 

м. Таврійськ, вул. Промислова, 2 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05549) 7-31-66
5. Електронна поштова адреса: nkzpsyurist@moldoc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00447623.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Новокаховський завод 
плавлених сирiв» вiд 29.03.2018 р., на строк до переобрання загальними 
зборами або наглядовою радою згiдно статуту товариства, на посаду голо-
ви правлiння товариства було переобрано Тищенко Вiталiя Iвановича. Ти-
щенко Вiталiй Iванович (згоду на розкриття паспортних даних не отримано) 
протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду голови правлiння ПАТ «Ново-
каховський завод плавлених сирiв». Обгрунтування переобрання - волеви-
явлення акцiонерiв товариства. Частка в статутному капiталi емiтента - 
2,4769%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Новокаховський завод плав-
лених сирiв» вiд 29.03.2018 р., на строк до переобрання загальними зборами 
або наглядовою радою згiдно статуту товариства, на посаду першого заступ-
ника голови правлiння товариства було переобрано Малафай Володимира 
Iвановича. Малафай Володимир Iванович (згоду на розкриття паспортних да-
них не отримано) протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади першого за-
ступника голови правлiння ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирiв», та 
директора ПП «Стальконструкцiя-103». Обгрунтування переобрання - воле-
виявлення акцiонерiв товариства. Частка в статутному капiталi емiтента - 
2,4766%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Новокаховський завод 
плавлених сирiв» вiд 29.03.2018 р., на строк до переобрання загальними 
зборами або наглядовою радою згiдно статуту товариства, на посаду чле-
на правлiння ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирiв» було переоб-
рано Бобощенко Наталiю Володимирiвну. Бобощенко Наталiя 
Володимирiвна (згоду на розкриття паспортних даних не отримано) протя-

гом останнiх п'яти рокiв обiймала посади члена правлiння ПАТ «Новока-
ховський завод плавлених сирiв», начальника вiддiлу збуту ПАТ «Новока-
ховський завод плавлених сирiв». Обгрунтування змiн - волевиявлення 
акцiонерiв товариства. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Новокаховський завод 
плавлених сирiв» вiд 29.03.2017 р., в зв'язку iз закiнченням строку, на який 
було обрано наглядову раду товариства, строком на три роки, на посаду 
голови наглядової ради товариства було переобрано Мельника Андрiя 
Павловича. Мельник Андрiй Павлович (згоду на розкриття паспортних да-
них не отримано), не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є 
незалежним директором, протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади 
члена наглядової ради ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирiв», ди-
ректора ПП «Агроiнiцiатива». Обгрунтування переобрання - волевиявлен-
ня акцiонерiв товариства. Частка в статутному капiталi емiтента - 32,6564%, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Новокаховський завод плав-
лених сирiв» вiд 29.03.2018 р., в зв'язку iз закiнченням строку, на який було 
обрано наглядову раду товариства, строком на три роки, на посаду члена на-
глядової ради товариства було переобрано Голованову Венеру Мухаметiвну. 
Голованова Венера Мухаметiвна (згоду на розкриття паспортних даних не 
отримано) є предстаником акцiонера ПП «Базiс-95», не є незалежним дирек-
тором, протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади члена наглядової ради 
ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирiв», бухгалтера ПАТ «Новокахов-
ський завод плавлених сирiв». Обгрунтування переобрання - волевиявлення 
акцiонерiв товариства. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Новокаховський завод 
плавлених сирiв» вiд 29.03.2018 р., в зв'язку iз закiнченням строку, на який 
було обрано наглядову раду товариства, строком на три роки, на посаду 
члена наглядової ради товариства було переобрано Гнилицьку Клару 
Рафiкiвну. Гнилицька Клара Рафiкiвна (згоду на розкриття паспортних да-
них не отримано), є предстаником акцiонера Афонченко Андрiя Сергiйовича, 
не є незалежним директором, протягом останнiх п'яти рокiв обiймала по-
сади члена наглядової ради ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирiв», 
менеджера зi збуту ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирiв». Обгрун-
тування переобрання - волевиявлення акцiонерiв товариства. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

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 пат «нКЗпС»        тищенко в.І.      29.03.2018 р.

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: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «новоКаХовСьКий Завод плав-
лениХ СирІв»

2. Код за ЄДРПОУ: 00447623 
3. Місцезнаходження: 74989, Херсонська область, м. Нова Каховка, 

м. Таврійськ, вул. Промислова, 2 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05549) 7-31-66
5. Електронна поштова адреса: nkzpsyurist@moldoc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00447623.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

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

29.03.2018 р., загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Новокаховський за-
вод плавлених сирiв» (далi - товариство), було прийнято рiшення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

товариством протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi на суму 
понад 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
товариства, в тому числi: генеральних кредитних угод, кредитних договорiв, 
договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, позики, банкiвської 
гарантiї, договорiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв купiвлi-
продажу майна, договорiв пiдряду, договорiв вiдступлення права вимоги та 
переведення боргу, договорiв оренди та будь-яких iнших договорiв, та до-
даткових угод до договорiв, за якими товариство виступає будь-якою iз 
сторiн. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не може перевищувати 400000 
тис. грн. Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 80512 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 496,82035%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 
178249164 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах - 178238867 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «за» прийняття рiшення - 178238867 шт., «проти» - 0 шт.

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 пат «нКЗпС»       тищенко в.І.      29.03.2018 р.

повІдомлення Кредиторам
приватне аКцІонерне товариСтво «полтава-

КУльтторГ» (код ЄДРПОУ 01553095, місцезнаходження: 36034,  
м.Полтава, вул.Половки 72, адреса веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація — poltavakulttorg.ho.ua/index-1.html, тел./факс (0532) 66-84-44).

30 березня 2018р. Загальними зборами приватного акціонерного товариства 
«Полтавакультторг» що складається з одного акціонера, відповідно до статті 49 
Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про припинен-

ня приватного акціонерного товариства «Полтавакультторг» шляхом перетво-
рення в товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавакультторг».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавакультторг» явля-
ється правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків ПрАТ «Пол-
тавакультторг».

Термін для пред«явлення кредиторами вимог — не менше двох кален-
дарних місяців з дати оприлюднення повідомлення. Вимоги кредиторів 
приймаються за адресою: 36034, м.Полтава, вул.Половки 72, кабінет голо-
ви комісії з припинення, телефон для довідок (0532) 668444.

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №65, 4 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

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 «полтаваКУльтторГ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01553095
3. Місцезнаходження: 36034 м.Полтава, вул.Половки, 72
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 66-84-44, (0532) 66-84-44
5. Електронна поштова адреса: kulttorg@astera.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: poltavakulttorg.ho.ua/index-1.html
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 
30 березня 2018р. Загальними зборами приватного акціонерного това-

риства «Полтавакультторг» що складається з одного акціонера, відповід-
но до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рі-
шення про зміну складу посадових осіб:

- Згідно Рішення № 1 акціонера від 30 березня 2018р., у зв'язку з прий-
няттям рішення про припинення приватного акціонерного товариства 
«Полтавакультторг» шляхом перетворення в товариство з обмеженою 
відповідальністю та призначенням комісії з припинення:

- припинено повноваження Директора Ємця Андрія Миколайовича. Ак-
ціями товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 25.08.2016р. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.

- обрано Ємця Андрія Миколайовича на посаду Голови комісії з при-
пинення приватного акціонерного товариства «Полтавакультторг». Акція-
ми товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: до закінчення процесу пере-
творення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Директор ПрАТ «Полтавакультторг», старший юрисконсульт «Полтавагаз-
видобування». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

- обрано Чередник Наталію Миколаївну на посаду члена комісії з при-
пинення приватного акціонерного товариства «Полтавакультторг». Акція-
ми товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: до закінчення процесу пере-
творення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
бухгалтер ПрАТ «Полтавакультторг». Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

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

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

2. Голова комісії з припинення  Ємець а. м.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

товариСтво «полтаваКУльтторГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01553095
3. Місцезнаходження: 36034 м.Полтава, вул.Половки, 72
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 66-84-44, (0532) 66-84-44
5. Електронна поштова адреса: kulttorg@astera.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: poltavakulttorg.ho.ua/index-1.html
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про припинення 
емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрут-
ства за рішенням вищого органу емітента або суду

ІІ. текст повідомлення 
30 березня 2018р. Загальними зборами приватного акціонерного това-

риства «Полтавакультторг» що складається з одного акціонера, відповідно 
до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення 
про припинення приватного акціонерного товариства «Полтавакультторг» 
шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Рішення прийнято з метою спрощення системи управління, мінімізації 
витрат акціонерного товариства, пов'язаних з обслуговуванням такої 
організаційно-правової форми як приватне акціонерне товариство.

Результати голосування: «за» - 8908180 шт. голосуючих акцій, що ста-
новить 100 % голосуючих акцій єдиного акціонера, «проти» - немає.

Спосіб припинення - перетворення.
Повне найменування юридичної особи правонаступника: Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Полтавакультторг».
Активи та зобов'язання ПрАТ «Полтавакультторг» передаються до 

правонаступника згідно з передавальним актом. Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Полтавакультторг» являється правонаступником усьо-
го майна, всіх прав та обов'язків ПрАТ «Полтавакультторг».

Розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Полтавакультторг» дорівнює розміру статутного капіталу ПрАТ «Полта-
вакультторг» і становитеме 890818 грн.

Порядок та умови обміну акцій на частки товариства-правонаступника: 
акції ПрАТ «Полтавакультторг» конвертуються в частки товариства-
правонаступника та розподіляються серед його учасників. При перетво-
ренні товариства всі акціонери (їх правонаступники), стають засновника-
ми (учасниками) товариства-правонаступника. Розподіл часток товариства 
з обмеженою відповідальністю «Полтавакультторг» відбувається із збере-
женням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статут-
ному капіталі ПрАТ «Полтавакультторг».

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

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

2. Голова комісії з припинення  Ємець а. м.

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 
"авдIЇвСьКий 
КоКСоХIмIЧний Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00191075
3. Місцезнаходження 86065, мiсто Авдiївка, проїзд 

Iндустрiальний, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (062) 3631920 (062) 3632030
5. Електронна поштова адреса Alena.Omelyanenko@metinvestholding.

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

https://akhz.metinvestholding.com/ru/
about/info

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

II. текст повідомлення
Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД» 02 квiтня 2018 року прийняла 
рiшення (Протокол № 206) про змiну до складу посадових осiб, а саме: 

подовжити з «03» квiтня 2018 року до «02» квiтня 2019 року (включно) 
термiн повноваженнь Генерального директора ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД» 
Магомедова Муси Сергоєвича. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Часткою у Статутному капiталi ПрАТ «АКХЗ» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Рiшення прийнято вiдповiдно до пункту 16.10.1.9. Статуту ПрАТ «АКХЗ».

Протягом останнiх п’яти рокiв Магомедов Муса Сергоєвич обiймав посаду 
Генерального директора ПрАТ «АКХЗ» (до 28.04.2016 року – ПАТ «АКХЗ»).

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 Магомедов Муса Сергоєвич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.04.2018
(дата)

ПрАТ «полтавСьКий КомБІКормовий Завод» (код 
00952189) повідомляє, що в повідомленні про виникнення особливої 
інформації, опублікованому у «Відомості НКЦПФР» №63 від 

02.04.2018р. допущено технічну помилку. Цифри в повідомленні слід 
вірно читати: « 6 215 880 шт.» замість « 6 215 879 шт.». Директор 
Бражник С.В.

прат «полтавСьКий КомБІКормовий Завод»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво "ГрУпа 
надра"

2. Код за ЄДРПОУ 32347333
3. Місцезнаходження 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 426-97-97 (044) 426-98-88

5. Електронна поштова адреса office@nadragroup.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://nadragroup.com/

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

II. текст повідомлення
02.04.2018 р. Протоколом № 1/2018-1 ЗАСIДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРУПА НАДРА» обрано 
члена Наглядової ради ПрАТ «ГРУПА НАДРА» Загороднюка Павла 
Олексiйовича на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «ГРУПА НАДРА». 
Особа обрана строком на 3 (три) роки. Посади, якi обiймала особа за 
останнi п'ять рокiв: Голова Правлiння ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ», Голова На-
глядової ради ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ». Особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Пiдстава обран-
ня: Протокол № 1/2018-1 ЗАСIДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРУПА НАДРА» вiд 02.04.2018 р. 

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

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

2. Найменування посади Теодорович Ольга Олегiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.04.2018
(дата)

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «СьоГоднІ мУльтІмедІа»

2. Код за ЄДРПОУ: 24916531
3. Місцезнаходження: 03056 м. Київ, вул. Борщагівська, 152-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: /044/457-24-00, /044/457-23-87
5. Електронна поштова адреса: info@segodnya.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://segodnya-multimedia.com/?page=1143
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента:
відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціо-

нерного товариства «Сьогодні Мультімедіа» від 30.03.2018 року, виріши-
ли: Подовжити повноваження обраного Генерального директора Рома-
ненко Андрія Петровича до 31.12.2018 року включно. Уповноважити 
Голову Наглядової ради Товариства на підписання Додаткової угоди №4 
до трудового контракту з Романенко А.П. від імені Товариства. Згоди на 
оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.

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

Генеральний директор  романенко а.п.
02.04.2018

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «миронІвСьКий Завод по виГо-
товленнЮ КрУп І КомБІКормІв»

Код за ЄДРПОУ: 00951770 
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миро-

нівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-00-00, 207-00-40
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00951770.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

01 квітня 2018 року рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕН-
НЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ» (Протокол №7 від 01.04.2018 р.) (надалі –  
ПАТ «МЗВКК»), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення 
значного правочину (схвалення значного правочину).

Предмет правочину: Про схвалення значного правочину, а саме ДОГОВО-
РУ ПРО ЗАПЕВНЕННЯ, ГАРАНТІЇ ТА ВІДШКОДУВАННЯ (Representation, 
Warranty and Indemnity Agreement) від 28 березня 2018 року щодо Забезпече-
них облігацій ЕМ-ЕЙЧ-ПІ ЛЮКС С.А. [МНР LUX S.A.] на суму 550 000 000 
доларів США зі ставкою доходності 6,95 %, що підлягають погашенню у 2026 
році, укладеного між Товариством як Особою, що гарантує, та ІНГ БАНК Н.В., 
ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ [ING BANK N.V., LONDON BRANCH], ДЖЕЙ. ПІ. МОР-
ГАН СЕК’ЮРІТІС ПЛС [J.P. MORGAN SECURITIES PLC] та Ю-БІ-ЕС ЛІМІТЕД 
[UBS LIMITED] як Спільними Лід-Менеджерами (надалі – «договір про від-
шкодування»), з урахуванням того, що ринкова вартість майна (робіт, по-
слуг), що є предметом Договору про відшкодування, не може становити біль-
ше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: до 25% вартості активів товариства 
(2 345 632 тис. грн).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 9 382 529 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): 24,99%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, статутом ПАТ «МЗВКК» не визначені.

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

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

Голова правління  Жукотанський олександр васильович
02.04.2018р.

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне то-
вариСтво "нововолинСьКий ливарний Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 05799344
3. Місцезнаходження 45403, м.Нововолинськ, вул.Луцька, 29
4. Міжміський код, телефон та факс 03344 48087 03344 48087
5. Електронна поштова адреса info@nlz.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації nlz.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

За рiшенням Наглядової ради (Протокол №83 вiд 02.04.18р.) з 
02.04.18р. припинено повноваження члена Правлiння Кнаба Василя 
Вiкторовича у зв’язку зi змiною в Штатному розкладi i призначенням ново-
го головного металурга- члена правлiння, згоди на розкриття паспортних 
даних не дано, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, викону-
вав обов'язки члена Правлiння з 27.10.2017р. Посадова особа непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

За рiшенням Наглядової ради (Протокол №83 вiд 02.04.18р.) з 
02.04.18р. призначено членом Правлiння товариства до моменту переоб-
рання Сiдорюка Андрiя Олександровича у зв’язку з призначенням його 
головним металургом, згоди на розкриття паспортних даних не дано, част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Попереднi посади – на-
чальник цеху ПАТ «Бериславський машинобудiвний завод», нач.виробни-
чої дiльницi ТОВ «Металконтракт». Посадова особа непогашених 
судимостей 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 Чернявський Iгор Валентинович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.04.2018
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Страхова компанiя "РАРИТЕТ"
2. Код за ЄДРПОУ 30407332
3. Місцезнаходження 01011, м. Київ, Панаса Мирного, 

28, лiт.А
4. Міжміський код, телефон та факс (44) 280-08-04, (44) 280-05-70
5. Електронна поштова адреса victor@raritet.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://raritet.net.ua/

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

II. текст повідомлення
02 квiтня 2018 року рiчними загальними зборами прийнято рiшення 

про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятися Товариством у ходi фiнансово-господарської дiяльностi 
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення 
рiчними Загальними зборами Товариства, за умови погодження вчинен-
ня таких правочинiв Наглядовою радою Товариства, а саме:

- договори страхування (укладення, пролонгацiя, розiрвання по кож-
ному виду дiючої лiцензiї Товариства), вартiсть майна або послуг за яки-
ми перевищує 12 211 250 (дванадцять мiльйонiв двiстi одинадцять ти-
сяч двiстi п’ятдесят) грн. 00 коп. Гранична сукупна вартiсть таких значних 
правочинiв Товариства не повинна перевищувати вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 48 845 (сорок 
вiсiм мільйонів вiсiмсот сорок п’ять тисяч) грн. 00 коп.

- договори перестрахування (укладення, пролонгацiя, розiрвання по 
кожному виду дiючої лiцензiї Товариства), вартiсть майна або послуг за 
якими перевищує 12 211 250 (дванадцять мiльйонiв двiстi одинадцять 
тисяч двiстi п’ятдесят) грн. 00 коп. Гранична сукупна вартiсть таких зна-
чних правочинiв Товариства не повинна перевищувати вартостi активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 48 845 (со-
рок вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок п’ять тисяч) грн. 00 коп.

- договори доручення, вартiсть майна або послуг за якими переви-
щує 12 211 250 (дванадцять мiльйонiв двiстi одинадцять тисяч двiстi 
п’ятдесят) грн. 00 коп. Гранична сукупна вартiсть таких значних 
правочинiв Товариства не повинна перевищувати вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 48 845 (сорок 
вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок п’ять тисяч) грн. 00 коп.

- страховi виплати, виплати страхового вiдшкодування за чинними 
договорами страхування вiдповiдно до дiючих лiцензiй, вартiсть майна 
або послуг за якими перевищує 12 211 250 (дванадцять мiльйонiв двiстi 
одинадцять тисяч двiстi п’ятдесят) грн. 00 коп. Гранична сукупна вартiсть 
таких значних правочинiв Товариства не повинна перевищувати вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi –  
48 845 (сорок вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок п’ять тисяч) грн. 00 коп.

- iншi договори, пов’язанi iз здiйсненням господарської дiяльностi То-
вариства, вартiсть майна або послуг за якими перевищує 12 211 250 (два-
надцять мiльйонiв двiстi одинадцять тисяч двiстi п’ятдесят) грн. 00 коп. 
Гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв Товариства не по-
винна перевищувати вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi – 48 845 (сорок вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок 
п’ять тисяч) грн. 00 коп.

- договори з медичними закладами, лiкувальними та дiагностичними 
установами, вартiсть майна або послуг за якими перевищує 12 211 250 
(дванадцять мiльйонiв двiстi одинадцять тисяч двiстi п’ятдесят) грн. 00 коп. 
Гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв Товариства роцi не 
повинна перевищувати вартостi активiв Товариства за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi – 48 845 (сорок вiсiм мiльйонiв вiсiмсот 
сорок п’ять тисяч) грн. 00 коп.

- договори з аптечними закладами, вартiсть майна або послуг за яки-
ми перевищує 12 211 250 (дванадцять мiльйонiв двiстi одинадцять ти-
сяч двiстi п’ятдесят) грн. Гранична сукупна вартiсть таких значних 
правочинiв Товариства не повинна перевищувати вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 48 845 (сорок 
вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок п’ять тисяч) грн. 00 коп.

- договори, пов’язанi з купiвлею-продажом основних засобiв, вартiсть 
майна або послуг за якими перевищує 12 211 250 (дванадцять мiльйонiв 
двiстi одинадцять тисяч двiстi п’ятдесят) грн. 00 коп. Гранична сукупна 
вартiсть таких значних правочинiв Товариства не повинна перевищува-
ти вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 48 845 (сорок вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок п’ять тисяч) грн. 
00 коп.

- договори, пов’язанi з наданням благодiйної та цiльової допомоги, 
вартiсть майна або послуг за якими перевищує 12 211 250 (дванадцять 
мiльйонiв двiстi одинадцять тисяч двiстi п’ятдесят) грн. 00 коп. Гранична 
сукупна вартiсть таких значних правочинiв Товариства не повинна пере-
вищувати вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 48 845 (сорок вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок п’ять 
тисяч) грн. 00 коп.

- договори купiвлi цiнних паперiв, вартiсть майна або послуг за якими 
перевищує 12 211 250 (дванадцять мiльйонiв двiстi одинадцять тисяч 
двiстi п’ятдесят) грн. Гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв 
Товариства не повинна перевищувати вартостi активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 48 845 (сорок вiсiм 
мiльйонiв вiсiмсот сорок п’ять тисяч) грн. 00 коп.

- договори продажу цiнних паперiв, вартiсть майна або послуг за яки-
ми перевищує 12 211 250 (дванадцять мiльйонiв двiстi одинадцять ти-
сяч двiстi п’ятдесят) грн. 00 коп. Гранична сукупна вартiсть таких зна-
чних правочинiв Товариства не повинна перевищувати вартостi активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 48 845 (со-
рок вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок п’ять тисяч) грн. 00 коп.

- договори мiни цiнних паперiв, вартiсть майна або послуг за якими 
становить перевищує 12 211 250 (дванадцять мiльйонiв двiстi одинад-
цять тисяч двiстi п’ятдесят) грн. 00 коп. Гранична сукупна вартiсть таких 
значних правочинiв Товариства не повинна перевищувати вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi –  
48 845 (сорок вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок п’ять тисяч) грн. 00 коп.

- договори з банкiвськими установами, вартiсть майна або послуг за 
якими перевищує 12 211 250 (дванадцять мiльйонiв двiстi одинадцять 
тисяч двiстi п’ятдесят) грн. 00 коп. Гранична сукупна вартiсть таких знач-
них правочинiв Товариства не повинна перевищувати вартостi активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 48 845 (со-
рок вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок п’ять тисяч) грн. 00 коп.

- договори з професiйними учасниками ринку цiнних паперiв, вартiсть 
майна або послуг за якими перевищує 12 211 250 (дванадцять мiльйонiв 
двiстi одинадцять тисяч двiстi п’ятдесят) грн. 00 коп. Гранична сукупна 
вартiсть таких значних правочинiв Товариства не повинна перевищува-
ти вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 48 845 (сорок вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок п’ять тисяч) грн. 
00 коп.

- договори, пов’язанi з iнвестицiйною дiяльнiстю, вартiсть майна 
або послуг за якими перевищує 12 211 250 (дванадцять мiльйонiв 
двiстi одинадцять тисяч двiстi п’ятдесят) грн. 00 коп. Гранична сукупна 
вартiсть таких значних правочинiв Товариства не повинна перевищу-
вати вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 48 845 (сорок вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок п’ять тисяч) грн. 
00 коп.

Надати повноваження Головi Правлiння Товариства Буткiвськiй Т.В. 
на укладення та пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства, 
вiдносно яких рiчними Загальними зборами Товариства прийнято 
рiшення щодо надання попередньої згоди на їх вчинення.

Вартiсть активiв Товариства за даними остатньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 48 845 (сорок вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок п’ять тисяч) грн. 
00 коп. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 100 вiдсоткiв. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 2 600 000 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi загальних збо-
рах: 2 600 000 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» 
прийняття рiшення: 2 600 000 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували «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 Буткiвська Тетяна Володимирiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2018р.
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
“СтраХова КомпанIя “раритет”
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повідомлення про виникнення особливої інформації 
1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 
«Гермес». 2.Код за ЄДРПОУ-01552291.

3.Місцезнаходження – 36039, Полтавська обл.., м. Полтава, вул. Шевчен-
ка, 29; 4.Міжміський код, телефон та факс – (0532)615297. 5.Електоронна 
поштова адреса – aogermes@ukr.net 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – 
http://01552291.smida.gov.ua 7.Вид особливої інформації відповідно до вимог 
глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів – Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.

ІІ.текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням річних загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Гермес» від 02.04.2018р. (протокол №22) про виплату дивідендів че-
рез депозитарну систему України частини прибутку у сумі 804090 грн. 00 коп. 

(вісімсот чотири тисячі дев’яносто грн. 00 коп.), рішенням засідання нагля-
дової ради ПрАТ «Гермес» від 02.04.2018р. прийнято рішення про встанов-
лення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання диві-
дендів, порядок та строк їх виплати, а саме:

дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів – 18.04.2018р.;

строк виплати дивідендів – 03.05.2018-30.06.2018;
спосіб виплати дивідендів- через депозитарну систему;
порядок виплати дивідендів – виплата всієї суми дивідендів в повному 

обсязі.
ІІІ.підпис

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

2.Директор  (підпис)          О.Б.Змайло  03.04.2018р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ГермеС»

повідомлення про виникнення особливої інформації 
1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 
«Гермес». 2.Код за ЄДРПОУ-01552291.

3.Місцезнаходження – 36039, Полтавська обл.., м. Полтава, вул. Шев-
ченка, 29; 4.Міжміський код, телефон та факс – (0532)615297. 5.Електорон-
на поштова адреса – aogermes@ukr.net 6.Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації – http://01552291.smida.gov.ua 7.Вид особливої інформації від-
повідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів – Відомості про прийняття рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ.текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням річних загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Гермес» від 02.04.2018р. (протокол №22) прийнято рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: на підста-
ві ч. 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо 

схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в 
ході його поточної діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення 
цих Загальних зборів, предметом яких є заключення депозитних договорів, 
договорів оренди, договорів куплі-продажу на суму до п’яти мільйонів гри-
вень.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 
2017300грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності скла-
дає – 247,86%. Загальна кількість голосуючих акцій - 63201 шт., кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 58600 шт.; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 58600 шт.; кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» - 0 (нуль) шт.

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

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

3.2.Директор  (підпис)         О.Б.Змайло  03.04.2018р.

приватне аКцІонерне товариСтво «ГермеС»

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 

«Лубнифарм»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00480951
3. Місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (05361) 70-926
5. Електронна поштова адреса: plan@lf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: lf.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента. 

текст повідомлення:
Правління ПАТ «Лубнифарм» повідомляє про дострокове припи-

нення повноважень без прийняття рішення відповідним органом управ-
ління емітента члена ревізійної комісії Соловйової Тетяни Олексіївни 
(згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). 
Часткою в СК товариства не володiє. На даній посадi перебувала з 
20.04.2017 р. Припинено повноваження за власним бажанням з 
02.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Замість особи, повноваження якої припинено без прийняття 
рішення відповідним органом управління емітента, на дану посаду ні-
кого не призначено

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Голова правління        Кравченко Ігор вікторович      03.04.2018

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«лУБнифарм»

повідомлення
 про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «135 

ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНОМЕ». 2. Код за ЄДРПОУ: 34474732.  
3. Місцезнаходження. 02093 м. Київ вул. Бориспільська, 19. 4. Між-
міський код, телефон та факс: 0445679355 0445679355. 5. Електронна 
поштова адреса: dsk135@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: http://34474732.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Змі-
на складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення 
28.03.2018 р. загальними зборами учасників, у зв'язку з закінчен-

ням терміну повноважень, припинено повноваження Директора Лоба-
на Віктора Васильовича. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 1 рік 3 місяці. 28.03.2018 р. загальними зборами учасників, у 
зв'язку з закінченням терміну повноважень, призначено на посаду Ди-
ректора Лобана Віктора Васильовича. Часткою в статутному капіталі 
емiтента не володіє. Строк, на який призначено особу: безстроково. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Дирек-
тор ДП «135 ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ» ТОВ «РЕНОМЕ». Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. директор лобан віктор васильович.

доЧІрнЄ пІдприЄмСтво «135 домоБУдІвельний КомБІнат» 
товариСтва З оБмеЖеноЮ вІдповІдальнІСтЮ «реноме»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №65, 4 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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До уваги акціонерів
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«КиЇвмедпрепарат»
( 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139, код за ЄДРПОУ 00480862)
Наглядова рада ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) пові-

домляє про зміни до проекту порядку денного чергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2018 року об 11.00 за 
адресою: м. Київ, вул. І.мазепи, 11-Б, Готель «Салют», конференц-зал. 
(повідомлення про проведення чергових Загальних зборів опубліковане в 
газеті «Відомості НК ЦПФР» № 52 від 16.03.2018р.) 

До проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Това-
риства додатково вносяться питання:

16. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії з 
одночасним припиненням договорів з ними.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії.
18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Реві-

зійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.

Проекти рішень: 
Питання 16. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної ко-

місії Товариства в повному складі з одночасним припиненням договорів з 
ними.

Питання 17. Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк 3 роки в 
складі трьох осіб із кандидатів, що будуть запропоновані (кумулятивним 
голосуванням).

Питання № 18. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з чле-
нами Ревізійної комісії відповідно до проектів договорів. Повноваження на 
підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної 

комісії, надати Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М. 
порядок денний річних Загальних зборів акціонерів товариства, що 

відбудуться 17.04.2018р.
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. 2. Прийняття рі-

шень з питань порядку проведення Загальних зборів. 3. Розгляд та затвер-
дження звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2017 рік.  4. Розгляд та за-
твердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 році. 5. Розгляд та 
затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 6. Затвер-
дження річного звіту Товариства за 2017 рік.  7. Розподіл прибутку і збитків 
Товариства за 2017 рік. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії. 9. Про 
затвердження протоколів Наглядової ради Товариства. 10. Про припинен-
ня повноважень членів Наглядової ради. 11. Про обрання членів Наглядо-
вої ради Товариства. 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуть-
ся з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради. 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішен-
ня. 14. Скасування рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Київмедпре-
парат» по питанню 11, яке прийняте 06 листопада 2015р. та оформлене 
Протоколом № 36 Загальних зборів від 06.11.2015р. 15. Про стратегію кор-
поративної співпраці. 16. Про дострокове припинення повноважень членів 
Ревізійної комісії з одночасним припиненням договорів з ними. 17. Про об-
рання членів Ревізійної комісії. 18. Затвердження умов договорів, що укла-
датимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами 
Ревізійної комісії.

Довідки за телефоном: 490-75-19 /Семененко О.В./
наглядова рада пат «Київмедпрепарат».

особлива інформація ат «БанКомЗв'яЗоК» (код ЄДРПОУ 
19353391), адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, 
вул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096. сайт Емітента http://www.bkc.com.ua/ 
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

.1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 30.03.2018р; Відповідно до Статуту Товариства та рі-
шення чергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» від 
30.03.2018р.:

Попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів у ході поточ-
ної господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАНКОМЗВ’ЯЗОК» (крім правочинів з розміщення ПРИВАТНИМ АКЦІО-
НЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» власних акцій).

Уповноважено Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Колосова Сергія Михайловича на підписання від імені То-
вариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, про-
токолів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що 
їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо 
них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та 
земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контракта-
ції сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утриман-
ня, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) 
будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх 
частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, 
позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, буді-
вельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітально-
му будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських 
робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, 
зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, стра-
хування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського 
вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факто-
рингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключ-
них майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими пра-
вами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання 
об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного 
посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної 
продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформа-
ції, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, 
переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у 
зобов’язанні тощо;

Гранична сукупність вартості правочинів 1000000 тисяч грн., ринкова 
вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на 
дату прийняття рішення: 1000000 тис. грн., вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності 367857 тис. грн., Співвідношен-
ня граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності 271,84477%.

загальна кількість голосуючих акцій 50000
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах 49979

кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
49979

кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня 0

2.Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 30.03.2018р; Відповідно до Статуту Товариства та рі-
шення чергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» від 
30.03.2018р.:

Уповноважено Першого заступника Директора ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Снігира Сергія Олексійови-
ча на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Директора Товари-
ства) на суму до 300 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, 
протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших право-
чинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попе-
редніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежую-
чись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних 
прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дару-
вання, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) 
земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди 
(включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) тран-
спортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, 
гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, під-
ряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, 
виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, техно-
логічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, збері-
гання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, стра-
хування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, 
банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуго-
вування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, 
передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпоря-
дження майновими правами інтелектуальної власності, створення за за-
мовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, дер-
жавного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, 
створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, 
конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестуван-
ня, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни 
боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.

Гранична сукупність вартості правочинів 300000 тисяч грн., ринкова 
вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на 
дату прийняття рішення: 300000 тис. грн., вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності 367857 тис. грн., Співвідношен-
ня граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності 81,55343%.

загальна кількість голосуючих акцій 50000
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах 49979
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 

49979
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0
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відомості про зміну складу посадових осіб прат «ГалКа» 
Місцезнаходження 79019, м. Львiв, вул. Заповiтна, 1 Код ЄДРПОУ 00376656

У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «ГАЛКА» вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 вiд 
30.03.2018 р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:

- Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Пастернака Воло-
димира Iвановича (паспорт серiї КА № 464508, виданий 05.06.1997р. 
Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi. Розмiр пакета 
акцiй емiтента, який належить особi - 26 733 акцiй, що становить 7.63% вiд 
статутного капiталу емiтента у розмiрi 133 665.00 грн. ) у зв'язку з 
закiнченням строку дiї повноважень. Строк, протягом якого особа переву-
вала на посадi - 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi чи посадовi злочини.

- Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Дубового Юрiя Бори-
совича (паспорт серiї КА № 498802, виданий 03.10.1997р. Личакiвським РВ 
УМВС України у Львiвськiй областi. Розмiр пакета акцiй емiтента, який нале-
жить особi - 25 000 акцiй, що становить 7.143326% вiд статутного капiталу 
емiтента у розмiрi 125000.00 грн.) у зв'язку з закiнченням строку дiї повнова-
жень. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Посадова 
особа не має непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини.

- Припинено повноваження Секретаря Наглядової ради Бобик Катерину 
Володимирiвну (паспорт серiї КА № 731693, виданий 23.12.1997р. 
Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, який належить особi - 200 акцiй, що становить 0.05% вiд статутного 
капiталу емiтента у розмiрi 1000.00 грн.) у зв'язку з закiнченням строку дiї повно-
важень. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Посадова 
особа не має непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини.

У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «ГАЛКА» вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 вiд 
30.03.2018 р.) та рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «ГАЛКА» вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 засiдання Наглядової 
ради вiд 30.03.2018 р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
емiтента: - Обрано на посаду Голови Наглядової ради Пастернака Володими-
ра Iвановича (паспорт серiї КА № 464508, виданий 05.06.1997р. Франкiвським 
РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi. Розмiр пакета акцiй емiтента, який 
належить особi - 26733 акцiй, що становить 7.63% вiд статутного капiталу 
емiтента у розмiрi 133665.00 грн., строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
особа прпотягом останнiх п`яти рокiв: Голова наглядової ради ПрАТ «ГАЛКА», 
Член наглядової ради ПрАТ «ГАЛКА», Директор комерцiйний СП «ГАЛКА 
Лтд». Особа є акцiонером. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi чи посадовi злочини.

У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «ГАЛКА» вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 вiд 
30.03.2018 р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: 
обрано на посаду Члена Наглядової ради - Дубового Юрiя Борисовича (пас-
порт серiї КА № 498802, виданий 03.10.1997 Личакiвським РВ УМВС України у 
Львiвськiй областi строком на 3 роки. Розмiр пакета акцiй емiтента, який на-
лежить особi - 25 000 акцiй, що становить 7,143326 % вiд статутного капiталу 
емiтента у розмiрi 125000,00 грн.) Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п`яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «ГАЛКА», генеральний ди-
ректор ТОВ «Торговий дiм «ГАЛКА», Член Правлiння ПрАТ АСК «Скарбниця», 
Радник Голови Правлiння ПрАТ АСК «Скарбниця», Президент ПрАТ АСК 
«Скарбниця». Особа є акцiонером. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi чи посадовi злочини.

У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «ГАЛКА» вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 
вiд 30.03.2018 р.) та рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного то-
вариства «ГАЛКА» вiд 30 березня 2018 року (Протокол №1 засiдання На-
глядової ради вiд 30.03.2018 р.) - прийнято рiшення про змiну складу по-
садових осiб емiтента: обрано на посаду Секретаря Наглядової ради Бобик 
Катерину Володимирiвну (паспорт серiї КА № 731693, виданий 23.12.1997р. 
Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi, Розмiр пакета 
акцiй емiтента, який належить особi - 200 акцiй, що становить 0.057146% 
вiд статутного капiталу емiтента у розмiрi 1000.00 грн.) Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: секретар Наглядової ради 
ПрАТ «ГАЛКА», секретар корпоративний ПрАТ «ГАЛКА». Особа є 

акцiонером. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi чи 
посадовi злочини.

У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «ГАЛКА» вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 вiд 
30.03.2018 р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:

припинено повноваження Голови правлiння - Волинця Ярослава Мико-
лайовича (паспорт серiї КВ № 419583, виданий 23.05.2000р. Галицьким РВ 
ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi. Розмiр пакета акцiй емiтента, який 
належить особi - 31042 акцiй, що становить 8.869725% вiд статутного 
капiталу емiтента у розмiрi 155210.00 грн.) у зв'язку з закiнченням строку дiї 
повноважень. Строк, протягом якого особа перевувала на посадi - 3 роки. 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi 
злочини.

У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «ГАЛКА» вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 
вiд 30.03.2018 р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
емiтента:

припинено повноваження Члена правлiння - Шиманського Романа 
Євгенiйовича (паспорт серiї КС № 439760, виданий 26.09.2007р. 
Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi, часткою у статут-
ному капiталi емiтента не володiє) у зв'язку з закiнченням строку дiї повно-
важень. Строк, протягом якого особа перевувала на посадi - 3 роки. Поса-
дова особа не має непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi 
злочини.

У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «ГАЛКА» вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 
вiд 30.03.2018 р.) та рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного то-
вариства «ГАЛКА» вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 засiдання На-
глядової ради вiд 30.03.2018 р.) прийнято рiшення про змiну складу поса-
дових осiб емiтента:

Обрано на посаду Голови правлiння - Волинця Ярослава Миколайовича 
(паспорт серiї КВ № 419583, виданий 23.05.2000р. Галицьким РВ ЛМУ 
УМВС України у Львiвськiй областi. Розмiр пакета акцiй емiтента, який на-
лежить особi - 31042 акцiй, що становить 8.869725% вiд статутного капiталу 
емiтента у розмiрi 155210.00 грн.) строком на 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: Голова правлiння ПрАТ «ГАЛ-
КА», Директор економiчний СП «ГАЛКА Лтд». Посадова особа не має непо-
гашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини.

У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «ГАЛКА» вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 
вiд 30.03.2018 р.) та рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного то-
вариства «ГАЛКА» вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 засiдання На-
глядової ради вiд 30.03.2018 р.)прийнято рiшення про змiну складу посадо-
вих осiб емiтента:

обрано на посаду заступника голови правлiння - Шиманського Романа 
Євгенiйовича (паспорт серiї КС № 439760, виданий 26.09.2007р. 
Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi, часткою у статут-
ному капiталi емiтента не володiє) строком на 3 роки. Особi не належить 
пакет акцiй емiтента. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п`яти рокiв: Член правлiння ПрАТ «ГАЛКА», Директор фiнансовий СП 
«ГАЛКА Лтд», Директор ТОВ «Бенк оф Коффi Юкрейн», головний бухгал-
тер ТОВ «Торговий дiм «ГАЛКА». Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi чи посадовi злочини.

У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «ГАЛКА» вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 
вiд 30.03.2018 р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
емiтента:

припинено повноваження Ревiзора - Понiкарчук Iрину Дем'янiвну (пас-
порт серiї КВ № 888775, виданий 12.06.2002р. Франкiвським РВ ЛМУ УМВС 
України у Львiвськiй областi. Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить 
особi - 670 акцiй, що становить 0.191441% вiд статутноого капiталу емiтента 
у розмiрi 3350.00 грн.) у зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень. 
Строк, протягом якого особа перевувала на посадi - 3 роки. Посадова осо-
ба не має непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини. Замiсть 
звiльненої особи нiкого на посаду не призначено (не обрано).

прат «Галка»

прат «миронIвСьКе ХлIБоприймальне 
пIдприЄмСтво». 

Код за ЄдрпоУ 24219855. 
повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 

прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів). 

1. Місцезнаходження 08800, Київська обл., м. Миронiвка, 
Паризької комуни, б.6

2. Міжміський код, телефон 
та факс

(274) 5-15-94 5-27-58

3. Електронна поштова адреса mhpp@a.ks.ua

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

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

текст повідомлення
30.03.2018 року Загальними зборами ПрАТ «Миронiвське хлiбоприймальне 

пiдприємство» прийнято рiшення (протокол №2) про попереднє надання згоди 
про вчинення значного правочину. Сума коштiв, що є предметом правочину, 
становить 53805тис.грн. Вартiсть активiв АТ станом на 01.01.2018 р. стано-
вить 7144тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
новить 753.2%. Предмет правочину – укладання АТ договорiв куплi-продажу 
товарів, робiт, послуг, договорiв про внесення змiн до вказаних правочинiв.
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рІЧна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, іденти-
фікаційний код юридичної особи, 
місцезнаходження, міжміський код і 
телефон емітента.

товариСтво З 
оБмеЖеноЮ 
вIдповIдальнIСтЮ 
За УЧаСтЮ 
IноЗемноГо 
КапIталУ "мтн" , 
14358490, вул. Сагайдачного, 6 
літера"В", м. Київ, Подільський, 
04070, Україна, (044) 270-52-45

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

03.04.2018

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

www.mtn.com.ua

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

ТОВ "Аудиторська компанія 
"КРЕДО-АУДИТ", 36632530

5. Інформація про загальні збори – Товариство не є акціонерним
Вид загальних зборів - . Дата проведення: року. Кворум зборів: % до 
загальної кількості голосів.

6. Інформація про дивіденди – дивіденди не нараховувались
За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

Сума нарахованих дивідендів, 
грн

- - - -

Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн

- - - -

Сума виплачених/ перерахо-
ваних дивідендів, грн

- - - -

Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів

- - - -

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитарну 
систему із зазначенням сум 
(грн) перерахованих дивіден-
дів на відповідну дату

- - - -

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/ відправлених 
дивідендів на відповідну дату

- - - -

Опис -

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
публічне акціонерне товариство «Кременчуцький завод метале-

вих виробів»
2. Код за ЄДРПОУ: 01181618
3. Місцезнаходження: 39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вул.Со-

ломії Крушельницької, б.2
4. Міжміський код, телефон та факс: (05366) 6-10-87, (067) 545-05-39
5. Електронна поштова адреса: krzmvzavod@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: krzmi.kvsz.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІII По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості 
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

2. текст повідомлення:
Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький завод металевих ви-

робів» повідомляє, що річними загальними зборами акціонерів, які відбу-
лися 30.03.2018, прийняті рішення:

- погодити попереднє укладення значних правочинів, характер яких 
пов’язаний з діяльністю Товариства, гранична сукупна ринкова вар-

тість кожного правочину - не більше 25’000’000,00 грн., які можуть вчи-
нятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рі-
шення;

- надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення 
щодо визначення інших умов вищенаведених значних правочинів та визна-
чати уповноважену особу, яка буде підписувати такі правочини від імені 
Товариства.

Вартість активів емітента ПАТ «КрЗМВ» за даними останньої річної фі-
нансової звітності 9’542,00 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента ПАТ «КрЗМВ» за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках) 261,9996

Загальна кількість голосуючих акцій 17’098’934 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах 16’214’605 шт. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 

16’214’605 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення 0 шт.
3. підпис

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

2. Директор ПАТ «КрЗМВ» (підпис) О.І. Нікіфоров 02.04.2018 М.П.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КременЧУцьКий Завод металевиХ вироБІв»

ЗатвердЖено
Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВСЕСВІТ»
Протокол № 98 від 27 лютого 2018 року
Директор ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» 
__________________________ Я.П. Савченко

ЗмІни до проСпеКтУ емІСІЇ 
ІнвеСтицІйниХ СертифІКатІв

вІдКритоГо диверСифІКованоГо пайовоГо ІнвеСтицІйноГо 
фондУ «вСІ»

м. Київ,
2018 рік

Зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Відкритого дивер-
сифікованого пайового інвестиційного фонду «ВСІ» (надалі - Проспект).

1. Пункт 6. Проспекту викласти у наступній редакції:
«6. Відомості про оцінювача майна.
Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ»
Код за ЄДРПОУ – 33298895
Місцезнаходження – 02002 м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 23,  

офіс 1020
Строк дії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності з 17.03.2017 по 

17.03.2020»
2. Пункт 8. Проспекту викласти у наступній редакції:
«8. Відомості про аудитора (аудиторську фірму). 
Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-СТАНДАРТ»
Місцезнаходження – 04080, м. Київ, вул. ЮРКІВСЬКА/ФРУНЗЕ,  

буд.2-6/32, ЛІТ. «А»
Код за ЄДРПОУ – 32852960
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудито-

рів, виданого Аудиторською палатою України, строк дії: з 26.02.2004 
року до 19.12.2018 року.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних па-
перів, видане НКЦПФР, строк дії: з 24.02.2014 р. до 19.12.2018 р.»

директор
ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ»  Я.П. Савченко

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ»  О.О. Ульянова

Зберігач
АТ «ОЩАДБАНК»  _____________

2

товариСтво З оБмеЖеноЮ вІдповІдальнІСтЮ «КомпанІя З УправлІння аКтивами «вСеСвІт»
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річна інформація емітента за 2017 рік. I. основні відомості про емі-
тента 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента пУБлIЧне аКцIонерне то-
вариСтво «БУдIвельно - монтаЖне УправлIння 
по ГаЗифIКацIЇ», 03335563 Хмельницька , 29019, м. Хмельницький, 
Проспект Миру 42/1 0382 - 71-72-44 2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.04.2018р. 
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію: bmu.pat.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми , якою проведений аудит фінансової звітності: Система-Аудит, 21337005. 
5. Загальні збори акціонерів відбулися 27.04.2017р. , кворум 75.34%. Поря-
док денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв.2. Обрання голови i секретаря рiчних загальних зборiв.3. Затвер-
дження порядку (регламенту) проведення рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв.4. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-
господарської дiяльностi ПАТ «БМУ по газифiкацiї» у 2016 роцi та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту.5. Звiт наглядової ради 
про роботу у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
вiдповiдного звiту.6. Припинення повноважень членiв наглядової ради. 
7. Обрання членiв наглядової ради.8. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв для укладання з Головою та iншими членами Наглядової Ради 
ПАТ «БМУ по газифiкацiї». Обрання уповноваженої особи для пiдписання 
цих договорiв. Встановлення розмiру винагороди Голови та iнших членiв На-
глядової Ради ПАТ «БМУ по газифiкацiї».9. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї 
за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв. 

10. Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. 11. Обрання членiв 
ревiзiйної комiсiї.12. Внесення змiн та доповнень до Статуту ПАТ «БМУ по 
газифiкацiї» шляхом затвердження його в новiй редакцiї.13. Внесення змiн 
та доповнень до Положення про Наглядову Раду ПАТ «БМУ погазифiкацiї» 
шляхом затвердження його в новiй редакцiї.14. Внесення змiн та доповнень 
до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «БМУ по газифiкацiї» шляхом за-
твердження його в новiй редакцiї.15. Внесення змiн та доповнень до Поло-
ження про Правлiння ПАТ «БМУ по газифiкацiї» шляхом затвердження його 
в новiй редакцiї.

16. Внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори  
ПАТ «БМУ по газифiкацiї» шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 
17.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi (рiчного звiту) за 2016 рiк. 
18. Порядок розподiлу прибутку за пiдсумками роботи у 2016 роцi. 19. Ви-
значення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк.20. Наступне схва-
лення правочинiв, вчинених товариством в 2016 роцi.21. Про попереднє 
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством протя-
гом 2017 року.Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не по-
ступало.Результати розгляду питань: обрати Лічильну комісію Зборів у 
наступному складі: Подворну Н.М.; Мандебуру О.Я.; Шкарупу О. М.  
Обрати головою Загальних зборів акціонерів товариства ВОЙТА В.В., се-
кретарем – Беркиту А. І.По всiх питаннях порядку денного рiшення 
прийнятi. Протокол загальних зборів розміщений на власнму сайті bmu.
pat.ua. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводились iз-за 
вiдсутностi пропозицiй. Рішення щодо виплати дивідендів за результата-
ми звітного та попереднього років не приймалось. Голова правління 
Янечко Л.В. 

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «продцентр», ідентифікаційний код юридичної 
особи 01549863, місцезнаходження 10029, м. Житомир, вул. Котовського, 
буд. 61, міжміський код і телефон емітента 0412 374303. 2.Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії 03 квітня 2018 року. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію www.prodcentr.ho.ua. 4.Наймену-
вання аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності При-
ватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», ідентифікаційний код 
юридичної особи 31133478. 5.Інформація про загальні збори. Черговi 
загальнi збори акцiонерiв були проведені 26.04.2017 р. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії за-
гальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Об-
рання головуючого загальними зборами та секретаря загальних зборів акці-
онерів. 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування та бюлетенів для кумулятивного голосування. 4.Затвердження звіту 
виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності за 2015-2016 р. та визначення основних напрямків 
діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ви-
конавчого органу за 2015-2016 р. 5.Затвердження звіту Наглядової ради за 
2015-2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради за 2015-2016 р. 6.Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2015-
2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Това-
риства за 2015-2016 р. 7.Затвердження річних звітів Товариства за 2015-
2016 р. 8.Доповідь представника незалежної аудиторської компанії по 

висновкам матеріалів перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства. 9.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 
10.Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами робо-
ти в 2015-2016 р. 11.Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої 
на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, 
уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту 
Товариства в новій редакції. 12.Затвердження в новій редакції Положення 
про Наглядову Раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ре-
візора, Положення про Загальні збори акціонерів, Принципів (кодексу) кор-
поративного управління Товариства. 13.Прийняття рішення про припинення 
повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства. 14.Прийняття рі-
шення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 15.Про визначен-
ня строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов 
договорів (контрактів), що укладатимуться з головою і членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 
16.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 17.Обрання Ревізора Това-
риства. 18.Про затвердження умов договору (контракту), що укладатиметь-
ся з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з 
Ревізором Товариства. 19.Обрання директора Товариства. Особи, що по-
давали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З 
питань порядку денного зборів №1-10, 13-19 були прийняті рішення, з пи-
тань №11, 12 порядку денного зборів рішення прийняті не були.

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

директор ____________ толоконнiкова Ганна Костянтинiвна

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

емітента
І. Загальні відомості

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

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

емітентом для розкриття інформації: http://cib.com.ua/ru/about/finance/
regulyarnaya-informatsiya

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про надання згоди 
на вчинення значного правочину

ІІ. текст повідомлення 
30 березня 2018 року Наглядовою радою Публічного акціонерного това-

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

1) придбання депозитних сертифікатів Національного банку України. 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 70 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітності – 
687 427 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звітності - 10.18%

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  Кізяк р.м.
02.04.2018

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КомерцІйний ІндУСтрІальний БанК»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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аСтронІКС КоннеКтІвІтІ СиСтемС енд 
СертІфІКейшн Корп.

Кому: приватне акціонерне товариство «пдт Україна»
Копія: нацІональна КомІСІя 

З цІнниХ паперІв 
та фондовоГо ринКУ 

Від: аСтронІКС КоннеКтІвІтІ СиСтемС 
енд СертІфІКейшн Корп.

Податковий номер: 82-2371559
2340 Ерні Крюгер Сьоркл, Вокеган,

Штат Іллінойс, Сполучені Штати Америки
Телефон: +1 (716) 805-1599 

Факс: +1 (716) 805-1286
2 квітня 2018 року

повІдомлення 
про намІр придБати ЗнаЧний паКет аКцІй

Цим АСТРОНІКС КОННЕКТІВІТІ СИСТЕМС ЕНД СЕРТІФІКЕЙШН 
КОРП., компанія, що належним чином зареєстрована та діє відповід-
но до законодавства Штату Іллінойс, відповідно до ст. 64 ЗУ «Про 
акціонерні товариства» повідомляє про намір прямо придбати на-
ступні акції:

тип: акції прості іменні
найменування емітента: 
Приватне акціонерне товариство «ПДТ Україна» (код ЄДРПОУ: 

30994665)
Загальна кількість: 10 000 (десять тисяч) шт., що складає 100% 

статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «ПДТ 
Україна»

На дату цього повідомлення АСТРОНІКС КОННЕКТІВІТІ СИС-
ТЕМС ЕНД СЕРТІФІКЕЙШН КОРП. прямо чи опосередковано не во-
лодіє акціями Приватного акціонерного товариства «ПДТ Україна».

Секретар, скарбник та директор / Девід К. Берні / David C. Burney

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво по ГаЗо-
поСтаЧаннЮ та 
ГаЗифIКацIЇ "СУмиГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03352432
3. Місцезнаходження 40021, м. Суми, Лебединська, 13
4. Міжміський код, телефон та факс 0542-65-99-00 0542-65-99-00
5. Електронна поштова адреса Iryna.Yurchenko@smgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://sm.104.ua/ua/informacija-pro-
kompaniju/informacija-dlja-akcioneriv

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по га-

зопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» (далi – Товариство), якi вiдбулись 02 
квiтня 2018 року, прийняте рiшення з дев’ятнадцятого питання порядку денного 
«Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв 
та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть», а саме: «Забезпечити 
надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуго-
вування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протя-
гом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на:

- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 406 400 000,00 
грн. (чотириста шiсть мiльйонiв чотириста тисяч гривень 00 копiйок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю  
609 600 000,00 грн. (шiстсот дев’ять мiльйонiв шiстсот тисяч гривень  
00 копiйок);

- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 1 495 400 000,00 грн. (один мiльярд чотириста дев’яносто п’ять 
мiльйонiв чотириста тисяч гривень 00 копiйок);

- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП граничною 
сукупною вартiстю 128 700 000,00 грн. (сто двадцять вiсiм мiльйонiв сiмсот 
тисяч гривень 00 копiйок).

Гранична сукупна вартiсть правочинiв складає 2 640 100 тис.грн. 
Вартiсть активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi, складає 1 495 907 тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Това-
риства cкладає 176 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4 094 317, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4 017 811. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували:
«ЗА» - 2 969 451, що складає 72,526162%, 
«ПРОТИ» - 0, що складає 0%, 
«УТРИМАВСЯ» - 1 048 360, що складає 25,605247%.

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 Тацький Костянтин Владиславович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2018
(дата)

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

прат «УКраЇнСьКий 
IнСтитУт IЗ проеКтУвання 
I роЗвитКУ IнформацIйно-
КомУнIКацIйноЇ 
IнфраСтрУКтУри 
«дIпроЗв’яЗоК», 01168185, 
03110, Київ, Солом»янська, 3 
(044) 248-92-19.

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

04.04.2018

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

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (за-
крите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (за-
крите) розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному друко-
ваному виданні). 1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, 
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 

акцiонерне товариство «Ремонтно будiвельне управлiння «Галич», 
ЄДРПОУ 19331018, Україна Львівська обл. 79007 м. Львiв вул. Городоць-
ка, 23, тел.0322611052. 2. дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
02.04.2018р. 3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: www.rbugalich.emitent.org 

директор  мокляк Iгор володимирович

приватне аКцIонерне товариСтво «ремонтно БУдIвельне УправлIння «ГалиЧ»

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 р.

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

ПрАТ «Меблева фабрика iменi 
В.Боженка», 00274708м. , 03150, Київ, 
Боженка, 86 (044) 206-12-26.

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

04.04.2018

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

http://emіtent.tetra-studio.com.ua/mfb.

прат «меБлева фаБриКа IменI в.БоЖенКа»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ "СУМИГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03352432
3. Місцезнаходження 40021, м. Суми, Лебединська, 13
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0542-65-99-00 0542-65-99-00

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

https://sm.104.ua/ua/informacija-pro-
kompaniju/informacija-dlja-akcioneriv

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
02 квiтня 2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а 
саме: прийнято рiшення припинити з 01.05.2018 року повноваження членiв 
(в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: Девiд Ентонi Ховард 
Браун (David Antony Howard Brown ) - представник акцiонера ПЕСНЕРО 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. 
Повноваження припиняються у зв`язку iз закiнченням строку повноважень 
Наглядової ради, обраної Загальними зборами акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
03 квiтня 2017 року. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа перебувала на 
посадi члена Наглядової ради з 03.04.2017 року, на посадi Голови Наглядо-
вої ради - з 18.04.2017 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
02 квiтня 2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а 
саме: прийнято рiшення припинити з 01.05.2018 року повноваження членiв 
(в т.ч. секретаря) Наглядової ради Товариства у складi: Мiлькевич Вiталiй 
Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ 
ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. Повноважен-
ня припиняються у зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядової 
ради, обраної Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного то-
вариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03 квiтня 2017 
року. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi члена На-
глядової ради з 03.04.2017 року, на посадi секретаря Наглядової ради з 
18.04.2017 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
02 квiтня 2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а 
саме: прийнято рiшення припинити з 01.05.2018 року повноваження членiв 
(в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: Iан Бьорд (Ian Bird) - 
представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Повноваження припиняються у 
зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядової ради, обраної За-
гальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газо-
постачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03 квiтня 2017 року. Часткою в 
статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової 
ради з 03.04.2017 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
02 квiтня 2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а 
саме: прийнято рiшення припинити з 01.05.2018 року повноваження членiв 
(в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: Iлля Юрiйович Ушанов 
(Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС 
ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552. Повноваження при-
пиняються у зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядової ради, 
обраної Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-
ства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 03 квiтня 2017 року. 
Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi члена На-
глядової ради з 03.04.2017 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
02 квiтня 2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а 
саме: прийнято рiшення припинити з 01.05.2018 року повноваження членiв 
(в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: Пташник Андрiй 
Юрiйович - представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство 
«Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», код ЄДРПОУ 
20077720. Повноваження припиняються у зв`язку з закiнченням строку по-
вноважень Наглядової ради, обраної Загальними зборами акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Су-
мигаз» вiд 03 квiтня 2017 року. Часткою в статутному капiталi не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних Посадова особа пере-
бувала на посадi члена Наглядової ради з 03.04.2017 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
02 квiтня 2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента: при-
йнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства у складi: Куниця Дарина 
Леонiдiвна - представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство 
«Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», код ЄДРПОУ 
20077720. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв перебувала на посадi головного фахiвця 
Управлiння корпоративних прав Публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на по-
саду члена Наглядової ради з 01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
02 квiтня 2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента: при-
йнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства у складi: Девiд Ентонi 
Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕС-
НЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 
294764. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних та iнформацiї щодо по-
сад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на посаду члена На-
глядової ради з 01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
02 квiтня 2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента: при-
йнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства у складi: Iлля Юрiйович 
Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕН-
ЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552. Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних та iнформацiї щодо посад, якi обiймала про-
тягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Особу обрано на посаду члена Наглядової ради з 
01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд  
02 квiтня 2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента: при-
йнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства у складi: Iан Бьорд (Ian 
Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних 
та iнформацiї щодо посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 
посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
02 квiтня 2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента: при-
йнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства у складi: Мiлькевич 
Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ 
ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних та iнформацiї щодо посад, якi обiймала про-
тягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Особу обрано на посаду члена Наглядової ради з 
01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.

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

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

2. Найменування посади Тацький Костянтин Владиславович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2018
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифIКацIЇ “СУмиГаЗ”
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік I. Основні 
відомості про емітента: Повне найменування емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Ємiльчинський хлiбозавод», код за ЄДРПОУ: 
00375993, місцезнаходження:11201 Житомирська область 
Ємiльчинський смт Ємiльчине вул. Горького буд.18, міжміський код та 
телефон емітента:(04149)21127;2.Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 
03 квітня 2018 р.;3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну інформацію:www.emilhlib.ho.ua; 4.Наймену-
вання аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ:33253896, якою 
проведений аудит фінансової звітності.; 5 Черговi загальнi збори 
акцiонерiв емітента проведені 24.04.2017 р.Порядок денний: 1.Об-
рання голови та членiв лiчильної комiсiї.2.Обрання головуючого та 
секретаря загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку про-

ведення загальних зборiв.3.Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Наглядової ради товариства за2016р.4.Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу товариства за 2016 
рiк.5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 
комiсiї товариства за 2016 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної 
комiсiї товариства за 2016 рiк.6.Затвердження рiчного звiту Товари-
ства за 2016 рiк. 7.Розподiл прибутку i збиткiв за пiдсумками дiяльностi 
Товариства у 2016 роцi.8. Внесення змiн та доповнень до Статуту 
Товариства, затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Визна-
чення уповноваженої особи для пiдписання нової редакцiї Статуту та 
здiйснення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту товариства.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного наданi наглядовою 
радою товариства. По всім питанням порядку денного були прийняті 
рішення 6.За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось. 

приватне аКцIонерне товариСтво 
«ЄмIльЧинСьКий ХлIБоЗавод»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Авіаційно-транспортне підприєм-

ство «Артем-Авіа» (код за ЄДРПОУ 22864221). Місцезнаходження – 
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 239-90-85. 
Електронна поштова адреса – artemavia@artem.ua. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет – http://22864221.smida.gov.ua. Вид особливої інформа-
ції – відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.

2.текст повідомлення
Загальними зборами 02.04.18р. прийнято рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів на укладання договорів ко-
місії, оренди, суборенди, купівлі-продажу повітряних суден; договорів на 
ресурсні, ремонтні роботи та послуги щодо поновлення льотної придат-

ності та ремонту повітряних суден, їх експертну оцінку; договорів страху-
вання повітряних суден; договорів купівлі-продажу авіаційної техніки, 
агрегатів, вузлів та запчастин на граничну сукупну вартість 1100 тис. грн. 
Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності –  
988 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності – 
111,34%. Загальна кількість голосуючих акцій 317198 шт., кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах –  
209389 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення - 209389 шт., «проти» – 0 шт. 

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

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

т.в.о. директора  разуменко о.Ю.  02.04.18р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«авІацІйно-транСпортне пІдприЄмСтво «артем-авІа»

відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 

прат «ГалКа» 
місцезнаходження 79019, м. Львiв, вул. Заповiтна, 1 Код ЄДРПОУ 

00376656
Рiшенням Наглядової ради вiд 02.04.2018 року прийнято рiшення 

про виплату дивiдендiв та затверджено дату складання перелiку осiб, 
якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. 
Встановити дату складення перелiку осiб , якi мають право на отри-

мання дивiдендiв - 17.04.2018 року. Розмiр дивiдендiв - 12,51 грн. на 
одну просту iменну акцiю. Дивiденди виплачувати безпосередньо 
акцiонерам грошовими коштами через касу пiдприємства, або у ви-
падку наявностi у акцiонера поточного (карткового) рахунку, виплати 
здiйснювати на вказанi акцiонером в адресованiй товариством заявi 
банкiвськi рахунки. Строк виплати дивiдендiв - з 23.04.2018 року по 
30.09.2018 року. Здiйснити виплату всiєї суми дивiдендiв в повному 
обсязi

прат «Галка»

річна інформація емітента 
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента – Приватне акцiонерне товариство 
«Завод «Русава»; код за ЄДРПОУ – 20032864; місцезнаходження - 
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; міжміський код та телефон - 

(044) 483-06-19.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії – 03.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію - http://20032864.smida.gov.ua

приватне аКцIонерне товариСтво 
«Завод «рУСава»

річна інформація емітента 
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента – Приватне акцiонерне товари-
ство «Виробничо-комерцiйна фiрма «АС»; код за ЄДРПОУ – 19026153; 
місцезнаходження - 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; міжміський 

код та телефон - (044)481-86-78.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії – 03.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію - http://as.pat.ua.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«вироБниЧо-КомерцIйна фIрма «аС»

річна інформація емітента 
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента – Приватне акцiонерне товари-
ство «Артем-Контакт»; код за ЄДРПОУ – 22860482; місцезнахо-
дження  - 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; міжміський код та те-

лефон – (044) 483-69-38
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії – 03.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію - http://artem-kontakt.kiev.ua.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«артем-КонтаКт»
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ЗаКрите аКцІонерне товари-
Ство "центроенерГоКольор-
мет", 04720286, майдан Профспілок, 
буд.3А, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський, 
Запорiзька область, 69035, (061) 233-60-66

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

31.03.2018р.

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

cecm.com.ua

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

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

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

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «БIлоцинК», 
19406472, Київська, Бiлоцеркiвський, 
09154, с.Мала Сквирка, вул. Городиська 
04563-2-56-46,

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

03.04.2018

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

www.belotzink.ru
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повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за ЄдрпоУ 
емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та факс 
емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «веСКо»
публічне акціонерне товариство

00282049

84205, донецька область, 
м. дружківка, вул. Індустріаль-
на, буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.com.ua 
відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких 
є заінтересованість

текст повідомлення:
30 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №72) 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинен-
ня якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання безвiдсоткової 
поворотної фiнансової допомоги вiд Приватного акцiонерного товариства 
«Огнеупорнеруд», Донецька обл., Добропiльський район, с. Шахове 
(с. Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом право-
чину становить 48 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2017 
рiк складає 2 659 805 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 1,8046%. Iншi 
iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення 
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (части-
нами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
04.07.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена Позичальником 
достроково.

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман

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: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «КомерцІйний ІндУСтрІальний 
БанК»

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

емітентом для розкриття інформації: http://cib.com.ua/ru/about/finance/
regulyarnaya-informatsiya

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 
Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Комерційний 

Індустріальний Банк» 28.03.2018 року прийнято рішення щодо зміни скла-
ду посадових осіб, а саме:

Звільнити / припинити повноваження 02.04.2018 року Кізяка Руслана Ми-
роновича (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не на-
дала) з(на) посади(і) Голови Правління АТ «КІБ» за власним бажанням. Часткою 
у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді 1 рік 4 місяці.

Призначити з 03.04.2018 р. Головою Правління АТ «КІБ» Путінцеву 
Тетяну Володимирівну (згоди на розкриття своїх паспортних даних поса-
дова особа не надала). Часткою у статутному капіталі товариства не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Останні п'ять років обіймала наступні посади:

Червень 2012 р. - Липень 2017 р. - Заступник голови Правління, керівник 
Східного регіону АТ «ТАСКОМБАНК»;

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  Кізяк р.м. 29.03.2018 р.

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ»
Код за ЄДРПОУ: 00951770 
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миро-

нівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-00-00, 207-00-40
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00951770.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-
ність

II. текст повідомлення
01 квітня 2018 року рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИ-
ГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ» (Протокол №8 від 
02.04.2018 р.) (надалі – ПАТ «МЗВКК»), було прийнято рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заін-
тересованість.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства: до 10% вартості 
активів товариства (938 252 тис. грн).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 9 382 529 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 9,99%.

Істотні умови правочину, а саме:
Предмет правочину: 
Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів із заінтер-

есованістю щодо отримання Товариством позики від ЕМ-ЕЙЧ-ПІ ЛЮКС 
С.А [MHP LUX S.A.], компанії, створеної за законодавством Великого 
Герцогства Люксембург (надалі – «емітент») у зв’язку з облігаціями, 
які випускаються та розміщуються Емітентом на міжнародних ринках 
капіталу на сукупну основну суму 550 000 000 (п’ятсот п’ятдесят міль-
йонів) доларів США, з процентною ставкою 6,95% (шість цілих 
дев’яносто п’ять сотих відсотка річних) та погашенням у 2026 році 
(надалі – «облігації») та, відповідно, щодо укладення Товариством в 
якості позичальника угоди про позику (надалі – «договір позики»), з 
урахування того, що ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є пред-
метом Договору позики, може становити до 10 відсотків вартості акти-
вів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Това-
риства.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні 
ПАТ «МЗВКК» правочину: Косюк Юрій Анатолійович та Капелюшна Вік торія 
Борисівна.

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні ПАТ «МЗВКК» 
правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої стат-
тею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон): 

п.1 ч.2 ст.71 Закону: посадова особа органу акціонерного товариства 
або її афілійовані особи;

п.1 ч.3 ст.71 Закону: є стороною правочину або є членом виконавчого 
органу юридичної особи, яка є стороною правочину.

Інші істотні умови правочину: статутом ПАТ «МЗВКК» не визначені.

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

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

Голова правління  Жукотанський Олександр Васильович 
02.04.2018р

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«миронІвСьКий Завод по виГотовленнЮ КрУп І КомБІКормІв»
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пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«УКрнафта»

титульний аркуш повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів.
Заступник Голови 
Правлiння, Головний 
фiнансовий директор

Євець I.В.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 03.04.2018

(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Укрнафта"
2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження

04053, м. Київ, пров. Несторiвський, 3-5
4. Код за ЄДРПОУ

00135390
5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 5061045 (044) 5061201
6. Електронна поштова адреса

OFilatova@ukrnafta.com

II. дані про дату та місце оприлюднення повідомлення 
(повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 03.04.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

№ 65 Бюлетень "Вiдомостi 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку"
04.04.2018

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на 
сторінці

www.ukrnafta.com
в мережі 
Інтернет 03.04.2018

(адреса сторінки) (дата)

відомості про рішення емітента про утворення, припинення його 
філій, представництв

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «УКРНАФТА» (далi також Товариство, ПАТ «УКРНАФТА»), оформ-
леним протоколом № 2/18 вiд 30 березня 2018р., у зв'язку з консолiдацiєю 
iснуючих структурних одиниць з надання технологiчних сервiсiв затвер-
джено:
- перейменування «ДОЛИНСЬКЕ ТАМПОНАЖНЕ УПРАВЛIННЯ» на 
«УПРАВЛIННЯ НАФТОПРОМИСЛОВОГО СЕРВIСУ»;
- лiквiдацiю ГОГОЛIВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЧОГО ОБСЛУ-
ГОВУВАННЯ (далi також ЦБВО) та передачу всiх об’єктiв та переведення 
персоналу до «УПРАВЛIННЯ НАФТОПРОМИСЛОВОГО СЕРВIСУ». 
Головною метою ЦБВО (код ЄДРПОУ: 00137035, мiсцезнаходження: 
38310, Полтавська обл., Великобагачанський район, смт. Гоголево, 
вул. Незалежностi, 70) було здiйснення якiсного i своєчасного ремонту 
бурового i нафтопромислового обладнання, спецiальної технiки, тракторiв 
i двигунiв до них, а також виготовлення нестандартного обладнання, за-
пасних частин та iнструменту для структурних одиниць ПАТ «УКР-
НАФТА», а також iнших замовникiв;
- лiквiдацiю БОРИСЛАВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЧОГО ОБ-
СЛУГОВУВАННЯ (далi також ЦБВО) та передачу всiх об’єктiв та переведен-
ня персоналу до «УПРАВЛIННЯ НАФТОПРОМИСЛОВОГО СЕРВIСУ». 
Головною метою ЦБВО (код ЄДРПОУ: 00136538, мiсцезнаходження: 
82300, Львiвська обл., м. Борислав, вул. Шевченка, 77-А) було здiйснення 
якiсного i своєчасного ремонту бурового i нафтопромислового обладнан-
ня, спецiальної технiки, тракторiв i двигунiв до них, а також виготовлення 
нестандартного обладнання, запасних частин та iнструменту для струк-
турних одиниць ПАТ «УКРНАФТА», а також iнших замовникiв;
- лiквiдацiю ПОЛТАВСЬКОГО ТАМПОНАЖНОГО УПРАВЛIННЯ (далi та-
кож ТУ) та передачу всiх об’єктiв та переведення персоналу до 
«УПРАВЛIННЯ НАФТОПРОМИСЛОВОГО СЕРВIСУ». 
Головною метою ТУ (код ЄДРПОУ: 00143113, мiсцезнаходження: 36034, 
м. Полтава, вул. Половки, 90) було виконання тампонажних робiт, 
крiплення свердловин у бурiннi, освоєння сверловин, iнтенсифiкацiя ви-
добутку, виробництво будiвельних матерiалiв.

пУБлІЧне  
аКцІонерне товариСтво 

«таСКомБанК»
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 това-

риСтво «таСКомБанК»
2. Код за ЄДРПОУ: 09806443
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона петлюри, б.30
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 3932555
5. Електронна поштова адреса: a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-

ристовується емітентом для розкриття інформаці ї : 
www.tascombank.com.ua

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

ІІ. текст повідомлення
Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 30.03.2018 

року Кухарчука Анатолія Вікторовича (паспорт серії СН 615790, ви-
даний 06.02.1998 року Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті 
Києві) призначено на посаду Головного бухгалтера, Члена Правління 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» з 
02.04.2018 року строком на три роки зі вступом на посаду з наступ-
ного робочого дня від дня погодження Національним банком України 
його вступу на посаду Головного бухгалтера, Члена Правління 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» у по-
рядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного 
банку України. Кухарчук Анатолій Вікторович акціями АТ «ТАСКОМ-
БАНК» не володіє. Непогашеної судимості за злочини вчинені з корис-
ливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності 
не має. Раніше займав посади: радника Голови ради Директорів 
ТОВ «Група ТАС», головного бухгалтера – директора департаменту 
бухгалтерського обліку та звітності блоку «Фінанси» ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК», головного бухгалтера департаменту обліку та податків 
фінансового блоку ПАТ «УКРСОЦБАНК», радника з фінансових питань 
управління інституційних відносин та адміністрації правління ПАТ «УКР-
СОЦБАНК», Головного бухгалтера Управління бухгалтерського обліку 
та звітності ПАТ «Альфа-Банк», Директора з фінансової звітності та 
контролінгу ПАТ «Альфа-Банк». 

Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 30.03.2018 
року Заступника Головного бухгалтера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» Герасимчука Ігоря Леонідовича (пас-
порт серії КР 558361 виданий 20.09.2000 року Ленінським РВ УМВС 
України в Чернівецькій області) призначити особою, що тимчасово 
виконуватиме обов‘язки Головного бухгалтера ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» в період з 02.04.2018 
року i до дня вступу на посаду Головного бухгалтера ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» Кухарчука Анатолія 
Вікторовича. Герасимчук Ігор Леонідович часткою в статутному капі-
талі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу обіймав 
посади: Заступника Головного бухгалтера АТ «ТАСКОМБАНК», на-
чальника відділу звітності за міжнародними стандартами Фінансово-
го управління ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», заступника начальника відділу 
звітності за міжнародними стандартами Фінансового управління 
ПАТ «БАНК «ЮНІСОН». Зазначена особа непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господар-
ської, службової діяльності не має. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Т.в.о. Голови Правлін-
ня

_________ 
(підпис)

В.В. Дубєй
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.04.2018 р. 
(дата)
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

Повне найменування емітента: 
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 

«миронІвСьКий Завод по виГотовленнЮ 
КрУп І КомБІКормІв»

Код за ЄДРПОУ: 00951770 
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронів-

ка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-00-00, 207-00-40
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00951770.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

01 квітня 2018 року рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ 
КРУП І КОМБІКОРМІВ» (Протокол №7 від 01.04.2018 р.) (надалі – 
ПАТ «МЗВКК»), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення 
значного правочину.

Предмет правочину: Про надання згоди на вчинення Товариством знач-
ного правочину, а саме укладення ОКРЕМОГО ДОГОВОРУ ПОРУКИ 
(Individual Suretyship Agreement) щодо Забезпечених облігацій ЕМ-ЕЙЧ-ПІ 
ЛЮКС С.А. [МНР LUX S.A.] (надалі – «емітент») на суму 550 000 000 до-
ларів США зі ставкою доходності 6,95 %, що підлягають погашенню у 2026 
році (далі – «облігації»), між Товариством як Окремим поручителем та 
СІТІБАНК, Н.А., ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ [CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH] 
як Довірчим управителем (надалі – «договір поруки»). При цьому, ринко-
ва вартість майна (робіт, послуг), що є предметом Договору поруки, не може 
становити більше 25% вартості активів Товариства відповідно до останньої 
річної фінансової звітності Товариства.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: до 25% вартості активів товариства 
(2 345 632 тис. грн).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 9 382 529 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): 24,99%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством, статутом ПАТ «МЗВКК» не визначені.

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

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

Голова правління  Жукотанський Олександр Васильович
02.04.2018р.

приватне  
аКцIонерне товариСтво  

«фIрма верХньоГо одяГУ «фея»
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 "ФIРМА 
ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ "ФЕЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 00309074
3. Місцезнаходження 87515, м.Марiуполь, 

Георгiївська,2
4. Міжміський код, телефон та факс 0629543539 
5. Електронна поштова адреса mpfeya@hotmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://mpfeya.com.ua

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства Протоколом Засiдання 

Наглядової ради ПРАТ «ФIВО «ФЕЯ» № 42 вiд «02» квiтня 2018 року по-
довжено з «03» квiтня 2018 року до «02» квiтня 2019 року (включно) термiн 
повноважень Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФIРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ «ФЕЯ»» Нефьодової Iнни 
Михайлiвни (паспорт ВА 867084 виданий 23.07.1997р. Орджонiкiдз. РВ 
Марiупольського МУУМВС України в Донецькiй обл.). Розмiр пакета акцiй 
емiтента 0 шт., їх частка у статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:
З 09.03.2011р. виконуючий обов’язки директора ТОВ «Фiрма Марiта»
З 29.04.2013р. бухгалтер за сумiсництвом ПАТ «ФiВО «Фея».
З 01.05.2013р. по 29.10.2015р. включно Виконуючий обов’язки Гене-

рального директора за сумiсництвом ПАТ «ФiВО «ФЕЯ».
З 30.10.2015-т.час Генеральний директор за сумiсництвом ПРАТ «ФIВО 

«ФЕЯ»

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 Нефьодова Iнна Михайлiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2018
(дата)

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 «Сєвєродонецьке науково-виробниче 

об'єднання «Імпульс» 
2. Код за ЄДРПОУ 
31393258
3. Місцезнаходження 
93400 м. Сєвєродонецьк пл. Перемоги, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та факс 
06452-60122 06452-29420
5. Електронна поштова адреса 
dudar@imp.lg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.imp.lg.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

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

Прийняття рішення про виплату дивідендів
II. текст повідомлення 

1) Рішенням акціонера ПрАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче 
об'єднання «Імпульс» від 27.03.2018 року було прийнято рішення про ви-
плату дивідендів за 2007 рік.

Наглядовою радою ПрАТ «СНВО «Імпульс» (Протокол № б/н від 
30.03.2018 року) було визначено 17.04.2018 р. датою складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів. 

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення акціо-
нера, 653 280,00 (шістсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят грн. 
00 коп.) грн. 

Строк виплати дивідендів: з 17.04.2018 р. по 17.10.2018 р.
Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.
Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному 

обсязі.
III. підпис 

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

2.
Директор Журба О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
02.04.2018

(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво  
«СЄвЄродонецьКе наУКово-вироБниЧе оБ’Єднання «ІмпУльС»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «КалинІвСьКе районне пІдприЄм-
Ство «аГромаш»

2. Код за ЄДРПОУ: 03567303
3. Місцезнаходження: 22400, Вінницька область, Калинівський район, 

місто Калинівка, вул. Незалежності, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (04333)2-25-35
5. Електронна поштова адреса: par@03567303.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http:// www.03567303.pat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення. 

Відповідно до рішення Наглядової ради від 02.04.2018 року у зв’язку із 
вироком Калинівського райсуду Вінницької області №132/4096/17 про по-
збавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 

строком на 1 рік припинені повноваження директора Товариства Ящишина 
Василя Володимировича, паспорт АА 267487 виданий 07.10.1996 року 
Калинiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посаді був 4 роки, 
частка в статутному капiталi Товариства – 0,0235%, розмiр пакета акцiй – 
118,25 грн.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 02.04.2018 року призначений 
на посаду директора терміном на 1 рік Ящишин Ігор Васильович, паспорт 
АВ 628164, виданий 10.02.2005 року Калинiвським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: начальник 
цеху по ремонту тракторів, майстер виробництва по ремонту с/г техніки; 
частка в статутному капiталi товариства – 0%, розмiр пакету акцiй – 0 грн. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

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

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

2. Найменування посади Директор Ящишин І.В.  03.04.2018 року

річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікаційний код 
юридичної особи, місцезнахо-
дження, міжміський код і 
телефон емітента.

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «Завод 
апаратУри Зв'яЗКУ 
«IСКра», 00156848, 45603, Волинська 
область, Луцький район, село Струмiвка, 
вул. Рiвненська, буд.4, (0332) 25-53-21

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

03.04.2018 р.

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

www.iskra.lutsk.ua

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

ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
«КАПIТАЛ-АУДИТ», 30006656

5. Інформація про загальні 
збори.

Річні загальні збори ПАТ «Іскра» 
проведені 25.04.2017 р. Перелік питань, 
які розглядалися на загальних зборах:

порядоК денний ЗаГальниХ 
ЗБорIв:

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї за-
гальних зборiв.
2. Обрання голови та секретаря загальних 
зборiв. Затвердження регламенту прове-
дення загальних зборiв.
3. Затвердження рiшення наглядової ради То-
вариства щодо встановлення порядку та спо-
собу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
4. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту.
5. Звiт директора про результати фiнан сово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту.
6. Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту i висновкiв.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства 
за 2016 рiк.
8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства 
за 2016 рiк.

9. Затвердження значних правочинiв, що 
були вчиненi Товариством у 2016 роцi.
10. Припинення повноважень членiв на-
глядової ради Товариства.
11. Обрання членiв наглядової ради Това-
риства. 
12. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами 
наглядової ради Товариства. Обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами 
наглядової ради Товариства. 
13. Надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, 
а саме: надання Товариством поворотної 
фiнансової допомоги СП ТОВ «Модерн-
Експо» (iдентифiкацiйний код юридичної 
особи 21751578). Надання повноважень 
на укладення (пiдписання) вiд iменi Това-
риства з СП ТОВ «Модерн-Експо» 
договорiв про надання поворотної 
фiнансової допомоги, додаткових угод до 
них, а також iнших пов’язаних з їх оформ-
ленням та виконанням документiв.
14. Попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дати 
прийняття рiшення та їх граничної сукуп-
ної вартостi. Надання повноважень на ви-
значення iстотних умов та укладення 
(пiдписання) вiд iменi Товариства значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року з дати прий-
няття рiшення, додаткових угод до них, а 
також iнших пов’язаних з їх оформленням 
та виконанням документiв.
У встановлений законодавством строк 
була подана пропозиція акціонером - юри-
дичною особою СП ТОВ «Модерн-Експо» 
(частка в статутному капіталі – 65,3050 % 
акцій) щодо кандидатів до складу нагля-
дової ради ПАТ «Іскра» для обрання на 
загальних зборах, яка була включена. Ін-
ших пропозицій не надходило. 
Всі питання порядку денного розглянуті, 
рішення по них прийняті. 

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

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

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ», код за ЄДРПОУ13548581, 

місцезнаходження 11500 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищан-
ська, буд.65, міжміський код та телефон емітента 04142 32222.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 03 квітня 2018 р.

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

Генеральний директор _________Спариняк Володимир Миколайович

приватне аКцIонерне товариСтво «трУБний Завод «трУБоСталь»



№65, 4 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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пУБлІЧне  
аКцІонерне товариСтво  

«БанК «УКраЇнСьКий КапІтал»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента 
Емітент – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇН-

СЬКИЙ КАПІТАЛ»
код ЄДРПОУ 22868414, місцезнаходження: 03062 м. Київ, пр-т Пере-

моги, 67 
тел./факс (044) 205-37-26, електронна поштова адреса: 

offіce@buc.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ukrcapital.com.ua 

відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше 
відсотків простих акцій

ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підставі Реєстру власників 
іменних цінних паперів станом на 31.03.2018 р., отриманого від ПАТ «На-
ціональний депозитарій України» 03.04.2018 р., повідомляє про зміну 
власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій банку, а 
саме:

збільшилася частка власника – «фізичної особи» - Бєлашова Сергія 
Володимировича. Розмір частки, яка належить «фізичній особі», до збіль-
шення становив 43,3669% від загальної кількості акцій та 43,4775% від 
кількості голосуючих акцій, після збільшення становить 44,8669% від за-
гальної кількості акцій та 44,9813% від кількості голосуючих акцій;

зменшилася частка власника – «фізичної особи» - Киви Владислава 
Миколайовича. Розмір частки, яка належить «фізичній особі», до зменшен-
ня становив 5,6277% від загальної кількості акцій та 5,6420% від кількості 
голосуючих акцій, після зменшення становить 4,1277% від загальної кіль-
кості акцій та 4,1382% від кількості голосуючих акцій.

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

В.о. Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  
Чечіль Є.М. 03.04.2018 р.

Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.

приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«новий Стиль»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НОВИЙ СТИЛЬ». 2. Код за ЄДРПОУ: 32565288. 3. Місцезнахо-
дження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 4. Міжміський код, 
телефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95. 5. Електронна поштова 
адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.nowystyl.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину - 29.03.2018р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення - 
одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину - збільшення 
загальної суми Договору, продовження строку дії Договору - до 31.12.2022 
року, зокрема укладення додаткової угоди до Договору поставки № 141246 
від 22.08.2014 року; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
правочину - 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.; Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності - 577 777 тис.грн.; Співвід-
ношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках) - 17,31%; Загальна кількість голосуючих акцій - 
12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» - 12 862 593 шт. та «проти» - 0, прийняття рішення; Додаткові 
критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені 
законодавством - додаткові критерії Статутом не визначені.

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  Івіна В.В. М.П. 30.03.2018

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1.Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський  код 
та телефон емітента

приватне аКцІонерне това-
риСтво «ЗдолБУнІвСьКий 
Завод плаСтмаСовиХ виро-
БІв «ІСКра»; 02971570; 35705; Рівненська 
обл., м. Здолбунів, вул. С. Наливайка, 1 
(03652) 2-26-02, факс (03652) 2-26-03

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

 04.04.2018р.

3.Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну ін-
формацію

 http://02971570.smida.gov.ua.

приватне  
аКцIонерне товариСтво  
«КовельСьКI КовБаСи»

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

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

Приватне акiонерне товариство 
«Ковельськi ковбаси», 30381257Волин-
ська , Ковельський, 45000, м.Ковель, 
Володимирська, 156, ( 03352) 49687

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

02.04.2018

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

-

приватне аКцIонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанIя «раритет»

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

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Страхова компанiя «Раритет», 30407332, Україна Київська обл. 01011  
м. Київ вул. Панаса Мирного, 28, лiт. А, (044) 280 08 04

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2018

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

річна інформація  
емітента цінних паперів

1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «КовельСьКий м'яСоКомБIнат», 
00443163 Волинська , Ковельський, 45000, м. Ковель, Володимирська, 156 
(03352) 45504,

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 02.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: -

4. найменування, код за ЄдрпоУ аудиторської фірми (п. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Аудит не проходили

5. Інформація про (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - 
акціонерне товариство): Загальні збори не скликались

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 
"малинове"

2. Код за ЄДРПОУ 30249520
3. Місцезнаходження 09623, Київська область, Рокитнян-

ський район, село Ромашки, вулиця 
Покровська, будинок 22А

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 585-16-43 (044) 585-16-43
5. Електронна поштова адреса malinove@malunove.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://malunove.pat.ua/

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

II. текст повідомлення
У зв’язку iз закiнченням 02.04.2018 р. строку повноважень, посадова 

особа, директор Ворон Вiталiй Iванович, обраний директором ПРАТ «МА-
ЛИНОВЕ» на новий строк за рiшеням Наглядової ради Товариства, Про-
токол № 02/04/18 вiд 02.04.2018 р., з 03.04.2018 р. строком на 3 роки до 
03.04.2021 р. включно. Посадова особа згоди на розкриття поспортних даних 
не надавала. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 
5 рокiв: генеральний директор ТОВ «ЯСЕНСВIТ». Посадова особа володiє 
акцiями емiтента в кiлькостi, що становить 0,01 % статутного капiталу, розмiр 
пакета акцiй у гривнях: 10,00 грн. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 
2. Найменування посади Ворон Вiталiй Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.04.2018
(дата)

приватне  
аКцIонерне товариСтво  

«Завод елеКтроХIмIЧниХ поКриттIв»
річна інформація емітента  

за 2017 р.
1. Повне найменування емітента – Приватне акцiонерне товариство 

«Завод електрохiмiчних покриттiв»; код за ЄДРПОУ – 14315799; місцезна-
ходження - 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; міжміський код та теле-
фон – (044)481-26-83.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 03.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію - www.zehp.kiev.ua.

приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«Завод «артемполIЗварЮвання»
річна інформація емітента  

за 2017 р.
1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 

«Завод «Артемполiзварювання»; код за ЄДРПОУ – 14315931; місцезнахо-
дження - 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; міжміський код та телефон - 
(044) 481-26-06.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 03.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію - http://14315931.smida.gov.ua

приватне  
аКцIонерне товариСтво 

«вишнIвСьКий ливарно-КовальСьКий 
Завод»

річна інформація емітента  
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента – Приватне акцiонерне товариство 
«Вишнiвський ливарно-ковальський завод»; код за ЄДРПОУ – 20591306; 
місцезнаходження - 08132, Київська обл., м.Вишневе, вул. Ломоносова, 1; 
міжміський код та телефон - (04598)7-22-62

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 03.04.2018 р.

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

приватне  
аКцIонерне товариСтво 

«артемполIмер»
річна інформація емітента  

за 2017 р.

1. Повне найменування емітента – Приватне акцiонерне товариство 
«Артемполiмер»; код за ЄДРПОУ – 14316238; місцезнаходження - 04050, 
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; міжміський код та телефон – 
(044)  481-26-51.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 03.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію - http://www.artempolimer.kiev.ua.

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

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

1. Повне найменування емітента аКцІонерне товари-
Ство "альпарІ БанК"

2. Код за ЄДРПОУ 38377143
3. Місцезнаходження 01033 м.Київ Тарасівська 19
4. Міжміський код, телефон та факс /044/3647370 /044/3647370
5. Електронна поштова адреса o.ushakova@alpari-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://bankalpari.com/zvitnist/

7. Вид особливої інформації зміна типу акціонерного товариства 

II. текст повідомлення

№ 
з/п

дата 
вчинення 

дії

повне найменування 
акціонерного товариства до 

зміни

повне найменування 
акціонерного товари-

ства після зміни
1 2 3 4
1. 02.04.2018 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АЛЬПАРІ БАНК»

Зміст інформації: Дата прийняття рішення: 15.02.2018; Найменування 
уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: За-
гальні збори акціонерів (рішення єдиного акціонера №3/2018 від 
15.02.2018); Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей 
про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 02.04.2018; Повне наймену-
вання акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "АЛЬПАРІ БАНК"; Повне найменування акціонерного товари-
ства після зміни: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПАРІ БАНК". Тип 
акціонерного товариства після змін :Приватне акціонерне товариство

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 Яковлєв Д.П.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.03
(дата)
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Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІЧна ІнформацІя за 2017 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, 

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

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

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

приватне аКцIонерне това-
риСтво «БУдиноК поБУтУ 
«оБолонь», 19020011, 04205 м. Київ 
пр-т оболонський, 26, (044) 412-72-97

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

04.04.2018р.

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

http://bpobolon.informs.net.ua/

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво «вироБниЧо-ЗаКУпІвельне пІд-
приЄмСтво «ХмІль». 2.Код за ЄДРПОУ 05471336. 3.Місцезна-
ходження 10001, м. Житомир вул. Металістів, буд.6. 4.Міжміський код, теле-
фон та факс 0412 427627 427627. 5.Електронна поштова адреса 
vzphmіl@emzvіt.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації www.vzphmіl.ho.ua. 
7.Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про виплату 
дивідендів.

ІІ. текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення 

про виплату дивiдендiв – 03 квітня 2018 року. Дата складення перелiку осiб, 
якi мають право на отримання дивiдендiв – 20 квітня 2018 року. Розмiр 
дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв 
(грн) – 200000,00 грн. Строк виплати дивiдендiв: до 30 вересня 2018 року. 
Дата початку виплати дивiдендiв 24 квітня 2018 р., дата закінчення випла-
ти дивiдендiв 30 вересня 2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв – безпо-
середньо акціонерам. Порядок виплати дивiдендiв – виплата всiєї суми 
дивiдендiв в повному обсязi. 

ІІІ. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 2. Голова правління Латашевич Олексій 
Андрійович. 03.04.2018 р.

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІЧна ІнформацІя за 2017 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, 

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

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

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

приватне аКцIонерне това-
риСтво «праГа авто», 31167690, 
03142 м. Київ . м. Київ вул. академiка 
Кримського, буд.27, (044) 207-77-00

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

04.03.2018р.

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

http://www.praga-auto.com.ua/

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

приватне аКцІонерне товариСтво 
«авІацІйно-транСпортне пІдприЄмСтво 
«артем-авІа» (код за ЄДРПОУ 22864221). Місцезнаходження – 
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 239-90-85. 
Електронна поштова адреса – artemavia@artem.ua. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет – http://22864221.smida.gov.ua. Вид особливої інформації  – 
відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного това-
риства).

2.текст повідомлення
Від особи, що здійснює облік прав власності на акції ПрАТ «АТП «Артем-

Авіа» 30.03.18р. отримана інформація про зміну власника акцій, якому 
належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФКС-КОНСАЛТ» (код за 
ЄДРПОУ 31825056), місцезнаходження м. Дніпропетровськ, вул. Набереж-
на В.І. Леніна, буд. 53 - розмір частки в загальній кількості акцій до змін – 
20,96572%, після змін – 15,81914%; в загальній кількості голосуючих акцій 
до змін – 24,52978%, після змін – 18,50831%.

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

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

Т.в.о. директора Разуменко О.Ю.  30.03.18р.

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 
«Одеський кабельний завод 
«Одескабель»

2. Код за ЄДРПОУ 05758730
3. Місцезнаходження 65013, м. Одеса,  

Миколаївська дорога 144
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 716-16-65 (048) 716-16-65
5. Електронна поштова адреса corp@odeskabel.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

http://05758730.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів

II. текст повідомлення
02.04.2018р. Наглядова рада ПАТ «Одескабель» прийняла рiшення 

про надання згоди на вчинення значного правочину та укладання 
вiдповiдного договору мiж ПАТ «Одескабель» та ТОВ «Костянтинiвський 
завод металургiйного обладнання» на придбання мiдної катанки на суму, 
яка не перевищує 220000 тис. грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Одескабель» за даними останьої рiчної 
фiнансової звiтностi 1072302 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 
20,52%. Статутом ПАТ «Одескабель» не визначено додаткових критерiїв 
не передбачених законодавством для вiднесення правочину до знач-
ного.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 
2. Генеральний директор Iоргачов Дмитро Васильович

(підпис)
М.П. 03.04.2018

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво  
«одеСьКий КаБельний Завод «одеСКаБель»
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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 
"теХнолоГIя"

2. Код за ЄДРПОУ 14022407
3. Місцезнаходження 40031, м. Суми,  

проспект Курський, 147-А
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 67-12-50; 67-12-58
5. Електронна поштова адреса a.mazyar@technologia.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

technologia.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ТЕХ-

НОЛОГІЯ» від 30.03.2018 року (Протокол № 298) Заєць Володимира Воло-
димировича (паспорт: серiя МА номер 162286 виданий Ковпакiвським РВ 
СМУ ГУМВС України в Сумськiй областi) обрано Головою Наглядової ради.

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 70% акцiй. Непо-

гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу, - 3 роки. Посада, яку обiймала посадова особа протягом 
останнiх п’яти рокiв, - Голова Наглядової ради.

Рiшенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ТЕХНО-
ЛОГІЯ» від 30.03.2018 року (Протокол № 298) Проскурню Iвана Миколайови-
ча (паспорт: серiя МА номер 290553 виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС 
України в Сумськiй областi) обрано Заступником Голови Наглядової ради.

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0% акцiй. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу, - 3 роки. Посада, яку обiймала посадова особа протягом 
останнiх п’яти рокiв, - Заступник Голови Наглядової ради.

Рiшенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ТЕХ-
НОЛОГІЯ» від 30.03.2018 року (Протокол № 298) Бражника Олександра 
Григоровича (паспорт: серiя МА номер 162559 виданий Ковпакiвським РВ 
СМУ ГУМВС України в Сумськiй областi) обрано Секретарем Наглядової 
ради. 

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0% акцiй. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу, - 3 роки. Посада, яку обiймала посадова особа протягом 
останнiх п’яти рокiв, - Секретар Наглядової ради.

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

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

Голова Правління  В.М. Мерзлий
03.04.2018

приватне акціонерне товариство «високогірне»
річна інформація  

емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента. Приват-
не акцiонерне товариство «Високогiрне», 00414629, вул. Мiчурiна, б.5, 
с. Високогiрне, Запорiзький, Запорiзька область, 70421,  
(061) 223-28-62.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 31.03.2018р.

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності. Приватна аудиторська фірма 
 «Лінара - аудит», 22162298.

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. 
Дата проведення: 28.04.2017 року. Кворум зборів: 100% до загальної 
кількості голосів.

перелік питань, що розглядалися на загальних зборах  
та результати розгляду питань  

порядку денного: 
1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комі-

сії. Обрано склад та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань проведення Зборів. Прийнято по-

рядок проведення Зборів.
3. Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Дирекції. Прийнято до відома звіт Дирекції Товариства 
за 2016 рік, роботу дирекції визнано задовільною.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Прийнято до відома звіт 

Наглядової ради за 2016 рік, роботу Наглядової ради визнано задо-
вільною. 

5. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 
2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 
Прийнято до відома звіт Ревізора за 2016 рік та затверджено висновки 
Ревізора за 2016 рік, роботу Ревізора визнано задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Затверджено 
річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку та покриття збитків Товариства 
за 2016 рік. Збиток, отриманий за підсумками господарської діяльності 
за 2016 рік в розмірі 540,6 тис.грн., провести за рахунок прибутку на-
ступних періодів.

8. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинен-
ня Товариством значних правочинів протягом одного року з момен-
ту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукуп-
на вартість кожного зі значних правочинів - не більше ніж 1000000,00 
(один мільйон гривень) на дату вчинення відповідного правочину; 
характер правочинів - правочини, предметом яких є купівля та/або 
продаж готової продукції Товариства, купівля сільськогосподарської 
техніки для власних потреб, купівля рухомого майна (автомобілі 
легкові та/або вантажні). Прийнято рішення про надання поперед-
ньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів протягом 
одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умо-
вах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не 
більше ніж 1000000,00 (один мільйон гривень) на дату вчинення 
відповідного правочину; характер правочинів - правочини, пред-
метом яких є купівля та/або продаж готової продукції Товариства, 
купівля сільськогосподарської техніки для власних потреб, купівля 
рухомого майна (автомобілі легкові та/або вантажні). Рішення прий-
няті з усіх питань порядку денного. 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались. 
Позачерговi загальнi збори не проводились.

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

приватне аКцІонерне товариСтво  
«виСоКоГІрне»

повідомлення про виправлення помилок в проекті порядку денного 
Чергових Загальних Зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство по розробці і виготовленню засобів 
механізації будівництва «Мехбуд» (надалі – Товариство)  

код ЄДРПОУ 05418038
Місцезнаходження: 03142, м. Київ, вул.. Академіка Кримського, 4а

Товариство повідомляє про виправлення помилок в Проекті порядку 
денного та в проекті рішень з питань включених до Порядку денного Черго-
вих Загальних Зборів Акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2018 року об 
10год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Академіка Кримського, 4а., 1 поверх 

офіс при виробництві: 
- в тексті питання №10 проекту порядку денного слова «Про Ревізора» 

видалити; 
- в тексті проекту рішення з питання №10 слова «Про Ревізора» вида-

лити;
- в тексті питання №12 проекту порядку денного слова «Про Правління» 

замінити на «Про Виконавчий орган»;
- в тексті проекту рішення з питання №12 слова «Про Ревізора» вида-

лити.
наглядова рада товариства

приватне аКцІонерне товариСтво  
по роЗроБцІ І виГотовленнЮ ЗаСоБІв меХанІЗацІЇ БУдІвництва «меХБУд»
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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 пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво по ГаЗо-
поСтаЧаннЮ та ГаЗифІ-
КацІЇ "вІнницяГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03338649
3. Місцезнаходження 21012 м.Віннниця пров. К.Широцько-

го, 24
4. Міжміський код, телефон та факс 0432-278092 0432-278092
5. Електронна поштова адреса office@vngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

vn.104.ua

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

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 

29.03.2018 р.(протокол №1) припинено повноваження члена Наглядової 
ради Мількевича Віталія Павловича - представника акціонера СОЛЬВОТО-
РЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 
290927 .Посадова особа ,член Наглядової ради не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних , не володiє простими iменними акцiями Товариства; не 
є афiлiйованою особою Товариства; непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має.щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правового до-
говору в розмiрi 5 мiнiмальних заробiтних плат,перебувала на посаді 1 рік.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 
29.03.2018 р.(протокол №1) припинено повноваження члена Наглядової 
ради Іана Бьорда (Ian Bird) - представника акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТ-
МЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764.Посадова 
особа ,член Наглядової ради не надала згоди на розкриття паспортних да-
них ; не володiє простими iменними акцiями Товариства; не є афiлiйованою 
особою Товариства; непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не має,щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правового договору в розмiрi 
5 мiнiмальних заробiтних плат,перебувала на посаді 1 рік.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 
29.03.2018 р.(протокол №1) припинено повноваження члена Наглядової 
ради Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов), .Посадова особа, 
член Наглядової ради не надала згоди на розкриття паспортних даних , не 
володiє простими iменними акцiями Товариства; не є афiлiйованою осо-
бою Товариства; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правового договору в розмiрi 
5 мiнiмальних заробiтних плат,перебувала на посаді 1 рік.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 
29.03.2018 р.(протокол №1) припинено повноваження члена Наглядової ради 
Миронюк Ганни Володимирівни - представника акціонера Публічне акціонерне 
товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» . Посадова 
особа ,член Наглядової ради не надала згоди на розкриття паспортних даних, 
не є афiлiйованою особою Товариства; непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має,щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правового дого-
вору в розмiрi 5 мiнiмальних заробiтних плат, перебувала на посаді 1 рік.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 
29.03.2018 р.(протокол №1) припинено повноваження Голови Наглядової ради 
Девiда Ентонi Ховард Брауна (David Antony Howard Brown) ,представника акціо-
нера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), 

HE 294764. Посадова особа ,член Наглядової ради не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних ; не володiє простими iменними акцiями Товариства; не є 
афiлiйованою особою Товариства; непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має,щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правового договору 
в розмiрi 6 мiнiмальних заробiтних плат,перебувала на посаді 1 рік.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 
29.03.2018 р.(протокол №1) з 01.05.2018 р. обрано членом Наглядової ради 
Товариства Девiда Ентонi Ховард Брауна (David Antony Howard Brown) , пред-
ставника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 . Посадова особа ,член Наглядової ради 
не надала згоди на розкриття паспортних даних . ; не володiє простими 
iменними акцiями Товариства; не є афiлiйованою особою Товариства. Поса-
дову особу обрано на три роки.Щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правового 
договору,непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 
29.03.2018 р.(протокол №1) з 01.05.2018 р. обрано членом Наглядової ради 
Товариства Іана Бьорда (Ian Bird) , представника акцiонера ПЕСНЕРО 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 . 
Посадова особа ,член Наглядової ради Іана Бьорда (Ian Bird) не надала згоди 
на розкриття паспортних даних ; не володiє простими iменними акцiями Това-
риства; не є афiлiйованою особою Товариства.Строк, на який обрано посадо-
ву особу: три роки. Щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правового договору ,не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 
29.03.2018р.(протокол №1) з 01.05.2018 р. обрано членом Наглядової ради 
Товариства Мількевича Віталія Павловича - представника акціонера СОЛЬ-
ВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), 
HE 290927 . Посадова особа , не надала згоди на розкриття паспортних 
даних . не володiє простими iменними акцiями Товариства; не є 
афiлiйованою особою Товариства.Строк, на який обрано посадову особу: 
три роки.Щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правового договору,непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз» вiд 
29.03.2018 р.(протокол №1) з 01.05.2018 р. обрано членом Наглядової 
ради Товариства Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - пред-
ставника акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES 
LIMITED), HE 291552. Посадова особа ,член Наглядової ради не надала 
згоди на розкриття паспортних даних ; не володiє простими iменними 
акцiями Товариства; , не є афiлiйованою особою Товариства; строк, на 
який обрано посадову особу: три роки.Щомiсячна оплата згiдно цивiльно-
правового договору,непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 
29.03.2018 р.(протокол №1) з 01.05.2018 р. обрано членом Наглядової 
ради Товариства Миронюк Ганну Володимирівну - представника акціонера 
Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія  
«Нафтогаз України» . Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних ; не володiє простими iменними акцiями Товариства; не є 
афiлiйованою особою Товариства;Строк, на який обрано посадову особу: 
три роки.Щомiсячна оплата згiдно цивiльно-правового договору,непогашених 
судимостей 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 Кривак О.А.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.30
(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (за-
крите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (за-
крите) розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному друко-
ваному виданні). 1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, 
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Закрите 

акцiонерне товариство «Жовкiвська пересувна механiзована колона 
№186», ЄДРПОУ 01037005, Україна Львівська обл. Жовкiвський р-н 80300 
м. Жовква вул. Л. Українки, 5, (03252) 21546. 2. дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії: 29.03.2018р. 3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію: www.stockmarket.gov.ua 

Голова лiквiдацiйної Комiсiї        Хiльчишин володимир адамович

ЗаКрите аКцIонерне товариСтво «ЖовКIвСьКа переСУвна меХанIЗована Колона №186»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕН-
ТРАЛЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00130820.
3. Місцезнаходження : Україна, Дніпропетровська обл., Заводський р-н,

м. Кам'янське, вул. Заводська, буд. 2, 51925.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 550033
5. Електронна поштова адреса: dtec@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

1. Наказом Фонду державного майна України "Про склад ревiзiйної ко-
мiсiї приватного акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцен-
траль" вiд 05.03.2018р. № 354 уповноважено на представництво iнтересiв
Фонду державного майна України в складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiп-
ровська ТЕЦ" Резнiченко Аллу Володимирiвну в.о. начальника фiнансово-
економiчного монiторингу Управлiння фiнансового планування та фiнансо-
во-економiчного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту пла-
нування i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань бан-
крутства Фонду державного майна України.

Рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного това-
риства "Днiпровська теплоелектроцентраль" вiд 30.03.2018р. яке офор-
млено протоколом №1 (питання №1 порядку денного "Обрання голови ре-
вiзiйної комiсiї, заступника голови та секретаря ревiзiйної комiсiї Товарис-
тва") обрано Головою Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" - Резнiчен-
ко Аллу Володимiрiвну.

Строк перебування посадовою особою Членом Ревiзiйної комiсiї Това-
риства з 05.03.2018р. по 30.03.2018р.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має, акцiями Товариства не володiє. 

Посадову особу уповноважено на представництво iнтересiв Фонду дер-
жавного майна України в складi Ревiзiйної комiсiї строком на три роки, до
прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинен-
ня повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Рiк народження -1971. Освiта: вища, закiнчила: Київський полiтехнiчний
iнститут в 1994 роцi, iнженер - системотехнiк; НАДУ при Президентовi Ук-
раїни в 2009 роцi, магiстр державного управлiння.

Стаж роботи: 29 рокiв. Паспортних даних посадовою особою не нада-
но.

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: 
жовтень 2013 року - липень 2015 року - головний спецiалiст вiддiлу ор-

ганiзацiї роботи з державними пiдприємства Управлiння з питань рефор-
мування власностi Департаменту планування процесiв приватизацiї та ре-
формування власностi Фонду державного майна України;

липень 2015 року - сiчень 2018 року - головний спецiалiст вiддiлу фiнан-
сового планування Управлiння фiнансового планування та фiнансово-еко-
номiчного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування

i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства
Фонду державного майна України; з сiчня 2018 року - в. о. начальника вiд-
дiлу фiнансово-економiчного монiторингу Управлiння фiнансового плану-
вання та фiнансово-економiчного монiторингу господарської дiяльностi Де-
партаменту планування i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi
та з питань банкрутства Фонду державного майна України. 

На засiданнi Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства
"Днiпровська теплоелектроцентраль" вiд 30.03.2018р. яке оформлено про-
токолом №1 (питання №1 порядку денного "Обрання голови ревiзiйної ко-
мiсiї, заступника голови та секретаря ревiзiйної комiсiї Товариства") рiшень
щодо обрання заступника голови та секретаря Ревiзiйної комiсiї не прий-
нято.

2. Рiшеннями засiдання Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного то-
вариства " Днiпровська теплоелектроцентраль" вiд 30.03.2018р. яке офор-
млено протоколом №1 зазначено, що Член Ревiзiйної комiсiї Товариства
Степанчук Свiтлана Iванiвна - начальник вiддiлу контролю приватизацiй-
них процесiв та орендних вiдносин Управлiння внутрiмiдомчого контролю
Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю державного майна Укра-
їни не з'явилась на засiдання комiсiї та вiдмовилась бути членом Ревiзiй-
ної комiсiї Товариства (службова записка Департаменту внутрiшнього а-
удиту та контролю вiд 21.03.2018р. №45/121 (акт про вiдсутнiсть її на засi-
даннi Ревiзiйної комiсiї та копiя її службової записки додаютья до протоко-
лу засiдання).

Рiшення рiчних загальних зборiв Товариства вiд 20.04.2017р. оформле-
но протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з
питання № 17 порядку денного "Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товарис-
тва" було обрано Степанчук С.I. членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. По-
садову особу було обрано термiном на три роки, до прийняття рiшення За-
гальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) чле-
нiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Строк перебування посадовою особою
Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства з 20.04.2017р. по 30.03.2018р. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має, акцiями Товариства не володiє. Паспортних даних посадовою особою
не надано. Освiта вища. У 1990 роцi закiнчила Київський iнститут народно-
го господарства за спецiальнiстю "Економiст", спецiалiзацiя фiнанси та
кредит. Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про
стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 2016-2017 р.р. заступник на-
чальника управлiння-начальник вiддiлу контролю за фiнансовою дiяльнiс-
тю пiдприємств, з 2013р. - 2016р. заступник начальника управлiння-на-
чальник вiддiлу, завiдувач сектору, начальник вiддiлу ДПI у Дарницькому
районi ГУ Мiндоходiв у м. Києвi; з 2012р. - 2013р. начальник вiддiлу ДПI у
Дарницькому районi м. Києва ДПС. Iнформацiя, щодо посади Степанчук
С.I. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.

Рiшеннями засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 30.03.2018р. яке
оформлено протоколом №1 не зазначено замiни (призначення, обрання)
iншої посадової особи замiсть Степанчук С.I.

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

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

Генеральний директор ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" Є.Ю.Вітютін
03.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕЛIФТ"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  ЗА 2017 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закри-
те) розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Рiвнелiфт", код ЄДРПОУ 05523808, 33005, м.Рiвне, вул. Боярка, буд. 40а,
тел. (0362) 64-03-27

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 02.04.2018 р.    

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №65, 4 квітня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

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

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

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

емітентом для розкриття інформації: khtm.inf.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків ста-
тутного капіталу

II. Текст повідомлення
30.03.2018р. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (надалі Товарис-
тво) прийнято рішення про розміщення цінних паперів на суму, що переви-
щує 10 відсотків статутного капіталу. 

Вид, тип, кількість та сума цінних паперів: передбачається розмістити
679 705 (шістсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ять) штук простих іменних
акцій, загальною номінальною вартістю 339 852 500,00 гривень (триста
тридцять дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят дві тисячі п'ятсот гривень 00
копійок). Спосіб розміщення цінних паперів - приватний. 

Розміщення здійснюватиметься самостійно, без залучення андеррай-
тера. 

Розмiр зареєстрованого Статутного капiталу на момент прийняття рi-
шення про розмiщення додаткової кiлькостi акцiй становить 147 500,00
гривень (сто сорок сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок); розмір збільшен-
ня статутного капіталу Товариства шляхом додаткового розміщення акцій
становить 339 852 500,00 гривень (триста тридцять дев'ять мільйонів ві-
сімсот п'ятдесят дві тисячі п'ятсот гривень 00 копійок); у разi збiльшення
Статутного капiталу на заплановану суму, його розмiр становитиме 340
000 000,00 гривень (триста сорок мільйонів гривень 00 копійок). 

Номінальна вартість акцій: 500,00 (п'ятсот гривень 00 копійок) за одну
акцію. 

Ціна розміщення: 500,00 (п'ятсот гривень 00 копійок) за одну акцію. 
Порядок визначення ціни: ціна розміщення відповідає ринковій вартос-

ті акцій Товариства, яка визначена відповідно до законодавства станом на
27 лютого 2018 р. (станом на день, що передує дню опублікування в уста-
новленому законодавством порядку повідомлення про проведення загаль-
них зборів, до порядку денного яких включено питання про збільшення
статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додатко-
вих акцій існуючої номінальної вартості), та затверджена наглядовою ра-
дою Товариства.

Розміщення акцій може призвести до зміни власників значного пакета
акцій емітента та/або збільшення частки у статутному капіталі акціонерів,
які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій. Зазначені
події можуть відбутися стосовно наступних акціонерів Товариства: 

1) "фізична особа", до розміщення акцій володіє 265 (двісті шістдесят
п'ять)  акцій, що складає 89,83% статутного капіталу Товариства;

2) Юридична особа - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВ-

НИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  "КОМІНМЕТКЕПІТАЛ" ( код за ЄДРПОУ
353947580) до розміщення акцій володіє 30 (тридцять) акцій, що складає
10,17% статутного капіталу Товариства. Співвідношення суми цінних папе-
рів, на яку вони розміщуються до розміру статутного капіталу емітента на
дату прийняття цього рішення: 230408%. Співвідношення загальної суми
цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного ка-
піталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100%. 

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що роз-
міщуються: кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру на-
дається однакова сукупність прав, включаючи право на: брати участь в уп-
равлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах
особисто або через своїх представників, шляхом обрання до складу орга-
нів управління та контролю Товариства особисто або своїх представників,
тощо); одержувати інформацію про діяльність Товариства у порядку та в
обсягах, визначених чинним законодавством України; брати участь у роз-
поділі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); у ра-
зі ліквідації Товариства, 

одержати частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акці-
онера у Статутному капіталі; реалізовувати інші права, встановлені Стату-
том та чинним законодавством України, включаючи право на переважне
придбання додатково випущених Товариством акцій - лише при приватно-
му розміщенні таких акцій.

Спосіб оплати цінних паперів: 1) грошовими коштами в національній
валюті України (гривні).

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отри-
маних коштів: 

Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій будуть направлені на
здійснення господарської діяльності Товариством, а саме на поповнення
обігових коштів.

Орган, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів - загальні
збори акціонерів. Акціонери Товариства володіють 100% цінних паперів То-
вариства. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілей-
овані акції або інші цінні папери Товариства. Інша суттєва інформація від-
повідно до проспекту емісії: кожен акціонер, власник простих акцій, має пе-
реважне право на придбання акції, щодо яких прийнято рішення про роз-
міщення, в кількості, пропорційній частці належних йому простих іменних
акцій в загальній кількості простих іменних акцій на дату проведення за-
гальних зборів, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капі-
талу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існу-
ючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

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

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

2. Директор В.В.Малютін 02.04.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації  емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОН-
МАШ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів 

ІІ. Текст повідомлення 
30.03.2018р. наглядовою радою ПАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рі-

шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укла-
дання Договору та Специфікації № 1 до нього, предметом якого є реалі-
зація готової продукції виробництва ПАТ "Дніпровагонмаш". Ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповід-
но до законодавства: 284596,8  тис.грн. Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 1634218 тис.грн. Співвідно-
шення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 17,41%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину
до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПАТ
"Дніпровагонмаш" не визначенi.

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

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

2. Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш" О.Ю. Корнець-
кий 30.03.2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕДЕРЕВ"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних папе-

рів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 

крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (зак-
рите) розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Рiвнедерев", код за ЄДРПОУ 04949037, 33009, м. Рiвне, Робiтничий
провулок,  буд. 6,  тел. (0362) 61-99-12

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 02.04.2018 року    

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.rivnederev.pat.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕН-
ТРАЛЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00130820.
3. Місцезнаходження : Україна, Дніпропетровська обл., Заводський р-н,

м. Кам'янське, вул. Заводська, буд. 2, 51925.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 550033
5. Електронна поштова адреса: dtec@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

1. Наказом Фонду державного майна України "Про склад ревiзiйної ко-
мiсiї приватного акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцен-
траль" вiд 05.03.2018р. № 354 уповноважено на представництво iнтересiв
Фонду державного майна України в складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiп-
ровська ТЕЦ" Резнiченко Аллу Володимирiвну в.о. начальника фiнансово-
економiчного монiторингу Управлiння фiнансового планування та фiнансо-
во-економiчного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту пла-
нування i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань бан-
крутства Фонду державного майна України.

Рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного това-
риства "Днiпровська теплоелектроцентраль" вiд 30.03.2018р. яке офор-
млено протоколом №1 (питання №1 порядку денного "Обрання голови ре-
вiзiйної комiсiї, заступника голови та секретаря ревiзiйної комiсiї Товарис-
тва") обрано Головою Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" - Резнiчен-
ко Аллу Володимiрiвну.

Строк перебування посадовою особою Членом Ревiзiйної комiсiї Това-
риства з 05.03.2018р. по 30.03.2018р.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має, акцiями Товариства не володiє. 

Посадову особу уповноважено на представництво iнтересiв Фонду дер-
жавного майна України в складi Ревiзiйної комiсiї строком на три роки, до
прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинен-
ня повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Рiк народження -1971. Освiта: вища, закiнчила: Київський полiтехнiчний
iнститут в 1994 роцi, iнженер - системотехнiк; НАДУ при Президентовi Ук-
раїни в 2009 роцi, магiстр державного управлiння.

Стаж роботи: 29 рокiв. Паспортних даних посадовою особою не нада-
но.

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: 
жовтень 2013 року - липень 2015 року - головний спецiалiст вiддiлу ор-

ганiзацiї роботи з державними пiдприємства Управлiння з питань рефор-
мування власностi Департаменту планування процесiв приватизацiї та ре-
формування власностi Фонду державного майна України;

липень 2015 року - сiчень 2018 року - головний спецiалiст вiддiлу фiнан-
сового планування Управлiння фiнансового планування та фiнансово-еко-
номiчного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування

i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства
Фонду державного майна України; з сiчня 2018 року - в. о. начальника вiд-
дiлу фiнансово-економiчного монiторингу Управлiння фiнансового плану-
вання та фiнансово-економiчного монiторингу господарської дiяльностi Де-
партаменту планування i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi
та з питань банкрутства Фонду державного майна України. 

На засiданнi Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства
"Днiпровська теплоелектроцентраль" вiд 30.03.2018р. яке оформлено про-
токолом №1 (питання №1 порядку денного "Обрання голови ревiзiйної ко-
мiсiї, заступника голови та секретаря ревiзiйної комiсiї Товариства") рiшень
щодо обрання заступника голови та секретаря Ревiзiйної комiсiї не прий-
нято.

2. Рiшеннями засiдання Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного то-
вариства " Днiпровська теплоелектроцентраль" вiд 30.03.2018р. яке офор-
млено протоколом №1 зазначено, що Член Ревiзiйної комiсiї Товариства
Степанчук Свiтлана Iванiвна - начальник вiддiлу контролю приватизацiй-
них процесiв та орендних вiдносин Управлiння внутрiмiдомчого контролю
Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю державного майна Укра-
їни не з'явилась на засiдання комiсiї та вiдмовилась бути членом Ревiзiй-
ної комiсiї Товариства (службова записка Департаменту внутрiшнього а-
удиту та контролю вiд 21.03.2018р. №45/121 (акт про вiдсутнiсть її на засi-
даннi Ревiзiйної комiсiї та копiя її службової записки додаютья до протоко-
лу засiдання).

Рiшення рiчних загальних зборiв Товариства вiд 20.04.2017р. оформле-
но протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з
питання № 17 порядку денного "Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товарис-
тва" було обрано Степанчук С.I. членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. По-
садову особу було обрано термiном на три роки, до прийняття рiшення За-
гальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) чле-
нiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Строк перебування посадовою особою
Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства з 20.04.2017р. по 30.03.2018р. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має, акцiями Товариства не володiє. Паспортних даних посадовою особою
не надано. Освiта вища. У 1990 роцi закiнчила Київський iнститут народно-
го господарства за спецiальнiстю "Економiст", спецiалiзацiя фiнанси та
кредит. Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про
стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 2016-2017 р.р. заступник на-
чальника управлiння-начальник вiддiлу контролю за фiнансовою дiяльнiс-
тю пiдприємств, з 2013р. - 2016р. заступник начальника управлiння-на-
чальник вiддiлу, завiдувач сектору, начальник вiддiлу ДПI у Дарницькому
районi ГУ Мiндоходiв у м. Києвi; з 2012р. - 2013р. начальник вiддiлу ДПI у
Дарницькому районi м. Києва ДПС. Iнформацiя, щодо посади Степанчук
С.I. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.

Рiшеннями засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 30.03.2018р. яке
оформлено протоколом №1 не зазначено замiни (призначення, обрання)
iншої посадової особи замiсть Степанчук С.I.

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

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

Генеральний директор ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" Є.Ю.Вітютін
03.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕЛIФТ"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  ЗА 2017 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закри-
те) розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Рiвнелiфт", код ЄДРПОУ 05523808, 33005, м.Рiвне, вул. Боярка, буд. 40а,
тел. (0362) 64-03-27

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 02.04.2018 р.    

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

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

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

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

емітентом для розкриття інформації: khtm.inf.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків ста-
тутного капіталу

II. Текст повідомлення
30.03.2018р. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (надалі Товарис-
тво) прийнято рішення про розміщення цінних паперів на суму, що переви-
щує 10 відсотків статутного капіталу. 

Вид, тип, кількість та сума цінних паперів: передбачається розмістити
679 705 (шістсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ять) штук простих іменних
акцій, загальною номінальною вартістю 339 852 500,00 гривень (триста
тридцять дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят дві тисячі п'ятсот гривень 00
копійок). Спосіб розміщення цінних паперів - приватний. 

Розміщення здійснюватиметься самостійно, без залучення андеррай-
тера. 

Розмiр зареєстрованого Статутного капiталу на момент прийняття рi-
шення про розмiщення додаткової кiлькостi акцiй становить 147 500,00
гривень (сто сорок сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок); розмір збільшен-
ня статутного капіталу Товариства шляхом додаткового розміщення акцій
становить 339 852 500,00 гривень (триста тридцять дев'ять мільйонів ві-
сімсот п'ятдесят дві тисячі п'ятсот гривень 00 копійок); у разi збiльшення
Статутного капiталу на заплановану суму, його розмiр становитиме 340
000 000,00 гривень (триста сорок мільйонів гривень 00 копійок). 

Номінальна вартість акцій: 500,00 (п'ятсот гривень 00 копійок) за одну
акцію. 

Ціна розміщення: 500,00 (п'ятсот гривень 00 копійок) за одну акцію. 
Порядок визначення ціни: ціна розміщення відповідає ринковій вартос-

ті акцій Товариства, яка визначена відповідно до законодавства станом на
27 лютого 2018 р. (станом на день, що передує дню опублікування в уста-
новленому законодавством порядку повідомлення про проведення загаль-
них зборів, до порядку денного яких включено питання про збільшення
статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додатко-
вих акцій існуючої номінальної вартості), та затверджена наглядовою ра-
дою Товариства.

Розміщення акцій може призвести до зміни власників значного пакета
акцій емітента та/або збільшення частки у статутному капіталі акціонерів,
які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій. Зазначені
події можуть відбутися стосовно наступних акціонерів Товариства: 

1) "фізична особа", до розміщення акцій володіє 265 (двісті шістдесят
п'ять)  акцій, що складає 89,83% статутного капіталу Товариства;

2) Юридична особа - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВ-

НИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  "КОМІНМЕТКЕПІТАЛ" ( код за ЄДРПОУ
353947580) до розміщення акцій володіє 30 (тридцять) акцій, що складає
10,17% статутного капіталу Товариства. Співвідношення суми цінних папе-
рів, на яку вони розміщуються до розміру статутного капіталу емітента на
дату прийняття цього рішення: 230408%. Співвідношення загальної суми
цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного ка-
піталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100%. 

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що роз-
міщуються: кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру на-
дається однакова сукупність прав, включаючи право на: брати участь в уп-
равлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах
особисто або через своїх представників, шляхом обрання до складу орга-
нів управління та контролю Товариства особисто або своїх представників,
тощо); одержувати інформацію про діяльність Товариства у порядку та в
обсягах, визначених чинним законодавством України; брати участь у роз-
поділі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); у ра-
зі ліквідації Товариства, 

одержати частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акці-
онера у Статутному капіталі; реалізовувати інші права, встановлені Стату-
том та чинним законодавством України, включаючи право на переважне
придбання додатково випущених Товариством акцій - лише при приватно-
му розміщенні таких акцій.

Спосіб оплати цінних паперів: 1) грошовими коштами в національній
валюті України (гривні).

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отри-
маних коштів: 

Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій будуть направлені на
здійснення господарської діяльності Товариством, а саме на поповнення
обігових коштів.

Орган, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів - загальні
збори акціонерів. Акціонери Товариства володіють 100% цінних паперів То-
вариства. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілей-
овані акції або інші цінні папери Товариства. Інша суттєва інформація від-
повідно до проспекту емісії: кожен акціонер, власник простих акцій, має пе-
реважне право на придбання акції, щодо яких прийнято рішення про роз-
міщення, в кількості, пропорційній частці належних йому простих іменних
акцій в загальній кількості простих іменних акцій на дату проведення за-
гальних зборів, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капі-
талу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існу-
ючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

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

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

2. Директор В.В.Малютін 02.04.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації  емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОН-
МАШ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів 

ІІ. Текст повідомлення 
30.03.2018р. наглядовою радою ПАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рі-

шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укла-
дання Договору та Специфікації № 1 до нього, предметом якого є реалі-
зація готової продукції виробництва ПАТ "Дніпровагонмаш". Ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповід-
но до законодавства: 284596,8  тис.грн. Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 1634218 тис.грн. Співвідно-
шення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину,
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 17,41%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину
до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПАТ
"Дніпровагонмаш" не визначенi.

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

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

2. Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш" О.Ю. Корнець-
кий 30.03.2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕДЕРЕВ"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних папе-

рів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 

крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (зак-
рите) розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Рiвнедерев", код за ЄДРПОУ 04949037, 33009, м. Рiвне, Робiтничий
провулок,  буд. 6,  тел. (0362) 61-99-12

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 02.04.2018 року    

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.rivnederev.pat.ua

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) І. За-
гальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» 2. Код за ЄДРПОУ: 00292333 
3. Місцезнаходження: 69600 м.Запоріжжя, вул. М.Краснова, 12-а 4. Між-
міський код, телефон та факс: (061)228-28-84, (061)228-28-84 5. Електро-
нна поштова адреса: marinaem@zpnerudprom.com.ua 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://00292333.smida.gov.ua 7. Вид особливої інформації або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента II. текст повідом-
лення Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» 
(Протокол №10 від 02.04.18р.), у зв'язку з закінченням 02 квітня 2018р. тер-
міну дії повноважень та закінченням терміну дії контракту Голови правління 
Верховського С.С., с 03.04.18р. припинено повноваження Верховського С.С, 
якого обрано на посаду з 20.09.10р. рішенням Наглядової ради (Пр.№29 
від 17.09.10р.), переобрано на посаду с 30.03.13р. рішенням Наглядової 
ради (Пр.№36 від 28.03.13р.), переобрано на посаду с 01.04.14р. рішенням 
Наглядової ради (Пр.№40 від 31.03.14р.), переобрано на посаду с 
01.04.15р. рішенням Наглядової ради (Пр.№6 від 31.03.15р.), переобрано 
на посаду с 01.04.16р. рішенням Наглядової ради (Пр.№15 від 31.03.16р.), 
переобрано на посаду с 01.04.17р. рішенням Наглядової ради (Пр.№12 від 

31.03.17р.). Верховський С.С. акціями емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано.

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» (Прото-
кол №10 від 02.04.18р.) переобрати Верховського Сергія Сергійовича на по-
саду Голови Правління ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ». Верховського С.С. 
було обрано на посаду з 20.09.10р. рішенням Наглядової ради (Пр.№29 від 
17.09.10р.), переобрано на посаду с 30.03.13р. рішенням Наглядової ради 
(Пр.№36 від 28.03.13р.), переобрано на посаду с 01.04.14р. рішенням На-
глядової ради (Пр.№40 від 31.03.14р.), переобрано на посаду с 01.04.15р. 
рішенням Наглядової ради (Пр.№6 від 31.03.15р.), переобрано на посаду с 
01.04.16р. рішенням Наглядової ради (Пр.№15 від 31.03.16р.), переобрано 
на посаду с 01.04.17р. рішенням Наглядової ради (Пр.№12 від 31.03.17р.). 
Наділити Верховського С.С. повноваженнями Голови Правління, які перед-
бачені Статутом Товариства, на строк з 03 квітня 2018р. по 02 липня 2018р. 
включно. Верховський С.С. акціями емітента не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Iншi посади, які займав 
протягом своєї діяльності: Голова правління ВАТ «Новоукраїнський кар'єр», 
технічний директор ВАТ Овруцький гiрничо - збагачувальний комбінат 
«Кварцит». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. III.підпис 
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 2.Голова правління Верховський С. С. 02.04.2018

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ЗапорІЖнерУдпром»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РЕСУРСИ КРИВБАСУ",

код за ЄДРПОУ 19428798
(місцезнаходження: Україна, 50086, Дніпропетровська область, м.

Кривий Ріг, вулиця Телевізійна, будинок 3) повідомляє, що 07 травня
2018 року об 11.00 годині відбудуться  чергові загальні збори акціоне-
рів за адресою: 50086, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Те-
левізійна, 3, приймальня.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного):

1. Про затвердження кількісного складу лічильної комісії, обрання го-
лови та членів лічильної комісії чергових річних загальних зборів акці-
онерів ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВБАСУ". 

2. Про обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВБАСУ". 

3. Про затвердження порядку голосування на загальних зборах та
регламенту загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВБАСУ". 

4. Розгляд  звіту  наглядової  ради ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВБАСУ" про
роботу за 2017рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд  звіту  та висновків Ревізійної комісії ПрАТ "РЕСУРСИ
КРИВБАСУ" за 2017рік та прийняття рішення за наслідками його розгля-
ду.

6.  Розгляд  звіту  правління ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВБАСУ" про роботу
за 2017рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження річного звіту ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВБАСУ" за
2017рік, в тому числі фінансової звітності товариства за 2017рік. 

8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВ-
БАСУ"  за підсумками роботи за 2017рік.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10.00 до 10.45 у день та за
місцем проведення зборів. 

Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - належ-
ним чином оформлену довіреність, документ, що посвідчує особу (пас-
порт). 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних
зборах акціонерів ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВБАСУ", буде складено станом

на 24 годину 28 квітня 2018 року. 
Відповідно до законодавства України акціонери ПрАТ "РЕСУРСИ

КРИВБАСУ" та/або їх представники можуть ознайомитися з документа-
ми, пов'язаними з порядком денним зборів за адресою:  Дніпропетровс-
ька область, м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, буд.3 приймальня,  після на-
дання письмового запиту до виконавчого органу товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного - голова правління Кравченко Г.В. 

Довідки за телефон ом: (0564)716635. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВБАСУ" (тис. грн.)

Виконавчий орган  ПрАТ «РЕСУРСИ КРИВБАСУ»

Найменування показників
Період

2017рік 2016рік
Усього активів 898,5 1026,3
Основні засоби 9,3 9,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси, товари - -
Сумарна дебіторська заборгованість 568,8 675,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,9 24,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 199,1 203,5
Власний капітал - -
Статутний капітал 256,3 256,3
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 443,1 566,5
Чистий прибуток (збиток) -4,4 -15,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2562495 2562495
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

1. Повне найменування емітента приватне акцiонерне товари-
ство акціонерна страхова компанія «Скарбниця»

2. Код за ЄДРПОУ 13809430
3. Місцезнаходження 79005, м. Львiв, Саксаганського, 5
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 2403211 2403211
5. Електронна поштова адреса info@skarb.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

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

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів ПрАТ АСК «Скарбниця» 

вiд 30.03.2018 року (Протокол загальних зборів акціонерів Приватного 
Акціонерного Товариства АСК «Скарбниця» вiд 30.03.2018 року):

Звільнено з посади Голови Наглядової ради Дубового Бориса Ва-
сильовича , частка у статутному капіталі – 6,2929%) Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Звіль-
нено в звязку з закінченням терміну дії повноважень. Перебував на 
посадi Голови Наглядової ради з 2002 року, 15 рокiв. Посадова особа 
не надала згоду на публікацію своїх паспортних даних.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Волинець Ярослава 
Миколайовича , частка у статутному капіталі – 6,2929%) Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Звільнено в звязку з закінченням терміну дії повноважень. Пе-
ребував на посадi Члена Наглядової ради з 2002 року, 15 рокiв. По-
садова особа не надала згоду на публікацію своїх паспортних 
даних.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Пастернак Володи-
мира Івановича, частка у статутному капіталі – 6,2929%) Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну дії повноважень. 
Перебував на посадi Члена Наглядової ради з 2002 року, 15 рокiв. 

Посадова особа не надала згоду на публікацію своїх паспортних 
даних.

Звільнено з посади Ревізора Дубову Галину Миколаївну, частка у 
статутному капіталі – 3,3214% Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду до пе-
реобрання. Попередня посада не займала. 

Призначено на посаду Голови Наглядової ради Дубового Бориса 
Васильовича , частка у статутному капіталі – 6,2929%) Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Призначено на посаду до переобрання. Попередня посада Голова На-
глядової ради. 

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Волинець Ярослава 
Миколайовича , частка у статутному капіталі – 6,2929% Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Призначено на посаду до переобрання. Попередня посада Член На-
глядової ради. 

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Пастернак Володи-
мира Іванович, частка у статутному капіталі – 6,2929% Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Призначено на посаду до переобрання. Попередня посада Член На-
глядової ради. 

Призначено на посаду Ревізора Пастернак Роман а Володимирови-
ча , частка у статутному капіталі – 3.3678%) Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено 
на посаду до переобрання. На посаді Голови Ревізійної комісії пере-
бував до 2015 року. Посадова особа не надала згоду на публікацію 
своїх паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади Голова правління Челак Андрій Ярославо-
вич, 03.04.2018

приватне аКцIонерне товариСтво 
аКцІонерна СтраХова КомпанІя «СКарБниця»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РЕСУРСИ КРИВБАСУ",

код за ЄДРПОУ 19428798
(місцезнаходження: Україна, 50086, Дніпропетровська область, м.

Кривий Ріг, вулиця Телевізійна, будинок 3) повідомляє, що 07 травня
2018 року об 11.00 годині відбудуться  чергові загальні збори акціоне-
рів за адресою: 50086, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Те-
левізійна, 3, приймальня.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного):

1. Про затвердження кількісного складу лічильної комісії, обрання го-
лови та членів лічильної комісії чергових річних загальних зборів акці-
онерів ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВБАСУ". 

2. Про обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВБАСУ". 

3. Про затвердження порядку голосування на загальних зборах та
регламенту загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВБАСУ". 

4. Розгляд  звіту  наглядової  ради ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВБАСУ" про
роботу за 2017рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд  звіту  та висновків Ревізійної комісії ПрАТ "РЕСУРСИ
КРИВБАСУ" за 2017рік та прийняття рішення за наслідками його розгля-
ду.

6.  Розгляд  звіту  правління ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВБАСУ" про роботу
за 2017рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження річного звіту ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВБАСУ" за
2017рік, в тому числі фінансової звітності товариства за 2017рік. 

8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВ-
БАСУ"  за підсумками роботи за 2017рік.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10.00 до 10.45 у день та за
місцем проведення зборів. 

Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - належ-
ним чином оформлену довіреність, документ, що посвідчує особу (пас-
порт). 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних
зборах акціонерів ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВБАСУ", буде складено станом

на 24 годину 28 квітня 2018 року. 
Відповідно до законодавства України акціонери ПрАТ "РЕСУРСИ

КРИВБАСУ" та/або їх представники можуть ознайомитися з документа-
ми, пов'язаними з порядком денним зборів за адресою:  Дніпропетровс-
ька область, м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, буд.3 приймальня,  після на-
дання письмового запиту до виконавчого органу товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного - голова правління Кравченко Г.В. 

Довідки за телефон ом: (0564)716635. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ "РЕСУРСИ КРИВБАСУ" (тис. грн.)

Виконавчий орган  ПрАТ «РЕСУРСИ КРИВБАСУ»

Найменування показників
Період

2017рік 2016рік
Усього активів 898,5 1026,3
Основні засоби 9,3 9,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси, товари - -
Сумарна дебіторська заборгованість 568,8 675,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,9 24,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 199,1 203,5
Власний капітал - -
Статутний капітал 256,3 256,3
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 443,1 566,5
Чистий прибуток (збиток) -4,4 -15,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2562495 2562495
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

повідомлення про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво аКцІонерна СтраХова КомпанІя 
«СКарБниця»

2. Код за ЄДРПОУ 13809430
3. Місцезнаходження 79005, м. Львiв, Саксаганського, 5
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 2403211 2403211
5. Електронна поштова адреса info@skarb.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://skarbnytsia.ua/
7. Вид особливої інформації відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків ста-
тутного капіталу

II. текст повідомлення
30.03.2018 р. загальними зборами акцiонерiв Приватного акцi-

онерного товариства - Акцiонерної страхової компанiї «Скарбниця» 
було прийнято рiшення збiльшити статутний капiтал ПрАТ АСК ''Скарб-
ниця'' шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй в кiлькостi 195 
000 000 (сто дев’яносто п’ять мiльйонiв ) штук iснуючої номiнальної 
вартостi за рахунок додаткових внескiв на суму 15 600 000 гривень 
(п’ятнадцять мiльйонiв шiстсот тисяч гривень). «За» прийняте рiшення 
проголосувало 250 604 009 (двiстi п’ятдесят мiльйонiв шiстсот чотири 
тисячi дев’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi 
голосiв акцiонерiв, якi брали участь у зборах . 

Наглядовою радою товариства 26.02.2018 року було затверджено цiну 
за якою буде вiдбуватися продаж акцiй – 0,08грн. (нуль гривень вiсiм копiйок ) 
за 1 (одну) акцiю, яка є не нижчою за номiнальну вартiсть акцiй - 0,08грн. 
(нуль гривень вiсiм копiйок ) та не є нижчою за ринкову вартiсть акцiй –  
0,08 грн. (нуль гривень вiсiм копiйок), яка визначена на пiдставi Звiту про 
оцiнку 100% пакету акцiй ПрАТ АСК «Скарбниця», здiйснену суб’єктом 
оцiночної дiяльностi ФОП Созанський В.О. (сертифiкат суб’єкта оцiночної 
дiяльностi №790/15 вiд 16.10.2015 року) станом на 26.02.2018 року.

На дату прийняття рiшення про випуск акцiй до складу осiб, якi володiють 
акцiями на суму 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ АСК ''Скарб-
ниця», входить юридична особа ПЗНВIФ «Унiверсалiнвест» ТОВ КУА 
«Захiдiнвест» стан рахунку якого становить 135708757 штук простих 
iменних акцiй, або 48,4674 % розмiру статутного капiталу. 

Акцiонери (iнвестори)Товариства отримають право: брати участь в 
управлiннi Товариством (через участь та голосування на Загальних збо-
рах особисто або через своїх представникiв);брати участь в розподiлi при-
бутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди), у разi прийняття 
рiшення про їх виплату в порядку та способами, передбаченими чинним 
законодавством України та цим Статутом; одержувати iнформацiю про 
дiяльнiсть Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством 
України та цим Статутом;вiльно розпоряджатися належними їм акцiями 
Товариства, зокрема, продавати чи iншим чином вiдчужувати їх на ко-
ристь iнших юридичних та фiзичних осiб без попереднього iнформування 
та/або отримання на це дозволу iнших акцiонерiв або Товариства; вимага-
ти викупу Товариством всiх чи частини належних акцiонеру акцiй за ринко-
вою цiною у випадках i в порядку, передбачених законодавством України i 
цим Статутом; у разi емiсiї Товариством додаткових акцiй шляхом при-
ватного розмiщення користуватися переважним правом на придбання до-
датково розмiщуваних акцiй Товариства в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi 
належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй, та у 
порядку й на умовах, що передбаченi рiшенням про емiсiю акцiй;продати 
акцiї Товариству у разi, якщо Товариством прийнято рiшення про придбан-
ня таких акцiй;одержати у разi лiквiдацiї Товариства частину його майна 
або вартiсть частини майна Товариства, пропорцiйну вартостi акцiй 
акцiонера у загальнiй кiлькостi простих акцiй, в черговостi i порядку, пе-
редбаченому законодавством України i Статутом.

Оплата акцiй буде здiйснюватися виключно в грошовiй формi в 
нацiональнiй валютi України – гривнi, шляхом перерахування коштiв на 
рахунок Товариства за наступними реквiзитами:

одержувач - ПрАТ «АСК»СКАРБНИЦЯ», iдентифiкацiйний код юридич-
ної особи 13809430, р/р26503000000399 в АТ «Укрексiмбанк» МФО 322313 
В процесi приватного розмiщення Товариство планує залучити грошовi ко-
шти на загальну суму 15 600 000,00 (п’ятнадцять мiльйонiв шiстсот тисяч 
гривень 00 коп.), якi будуть у повному обсязi спрямованi на розвиток стра-
хової дiяльностi, а саме 5000000 грн. на отримання нових лiцензiй для 
здiйснення окремих видiв страхування, 5000000 грн. для залучення нових 
страхових агентiв, пiдвищення квалiфiкацiї та пiдбiр висококвалiфiкованих 
кадрiв для розширення страхового портфелю, 5600000 грн. для оновлення 
iнформацiйно – технiчного забезпечення Конвертацiя цiнних паперiв, які ви-
пускаються в інші цінні папери не передбачена.

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

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

2. Найменування посади Голова правління Челак Андрій Ярославович, 
03.04.2018

повідомлення про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво аКцІонерна СтраХова КомпанІя 
«СКарБниця»

2. Код за ЄДРПОУ 13809430
3. Місцезнаходження 79005, м. Львiв, Саксаганського, 5
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 2403211 2403211
5. Електронна поштова адреса info@skarb.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://skarbnytsia.ua/
7. Вид особливої інформації прийняття рішення про попереднє надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надан-
ня згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 
(для емітентів - акціонерних товариств);

II. текст повідомлення
На загальних зборах акцiонерiвакцiонерiв Приватного акцiонерного то-

вариства - Акцiонерної страхової компанiї «Скарбниця», якi вiдбулися 
30.03.2018 року приймалося рiшення щодо питання Порядку денного:

21. Прийняття рiшення про вчинення та наступне схвалення значних 
правочинiв.. Попереднє схвалення значних правочинiв.

Серед запропонованих Проектiв рiшень, було прийнято рiшення:
«Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися 

акцiонерним товариством в перiод з 30.03.2018 року по 30.03.2019 року 
включно у ходi поточної дiяльностi Товариства .»

Станом на 14.00 годину на зборах присутнi 12 акцiонерiв (їх представники), 
якi в сукупностi володiють 250604009 голосуючими простими iменними акцiями. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 278 633 926 штук. 

«за» прийняте рiшення проголосували акцiонери, що сукупно 
володiють250604009 голосуючих акцiй, що становить 100 вiдсоткiв вiд 
присутнiх на зборах. 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв становить 100 000,00 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi складає 36200,00 тис грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв складає 276.24 вiдсотка.
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 Челак Андрій Ярославович, 
03.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

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

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

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

емітентом для розкриття інформації: khtm.inf.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

30.03.2018 року Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (надалі Товарис-
тво) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товарис-
твом значних правочинів, вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017
рік, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяль-
ності протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а
саме правочини:

o що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності То-
вариства загальною граничною сукупною вартістю не більше 100 000
000,00 грн. (сто мільйонів  грн.00 коп.), зокрема, але не обмежуючись: кре-
дитні договори; договори позики; договори застави; іпотеки для забезпе-
чення зобов'язань товариства та інших осіб; договори поруки для забезпе-
чення зобов'язань Товариства та інших осіб; договори страхування; дого-
вори купівлі-продажу будь-якого майна Товариства, інші види договорів,
передбачені чинним законодавством України. 

Вартість активів ПрАТ "КХТМ" за даними річної фінансової звітності
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Співвідношення
вартості майна, що є предметом правочинів до вартості активів ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої річної фінансової звітності становить 58,27
відсотків.

o що стосуються монтажних, будівельних робіт (підряду), по договорам
укладеним з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕ-
ТІНВЕСТ-СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829) загальною граничною сукупною
вартістю не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів  грн. 00 коп.). 

Вартість активів ПрАТ "КХТМ" за даними річної фінансової звітності
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Співвідношення
вартості майна, що є предметом правочинів до вартості активів ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої річної фінансової звітності становить 116,55
відсотків.

o що стосуються  будівельних робіт (підряду), по договорам укладеним
з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМК МОНОЛІТ"
(код ЄДРПОУ 41064118) загальною граничною сукупною вартістю не біль-
ше 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів  грн.00 коп.).

Вартість активів ПрАТ "КХТМ" за даними річної фінансової звітності
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Співвідношення
вартості майна, що є предметом правочинів до вартості активів ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої річної фінансової звітності становить 99,07
відсотків.

Додаткові критерії для віднесення правочинів до значних, що не перед-
бачені законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначені.

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

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

2. Директор В.В.Малютін 02.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД"  
ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 05507436; місцезнаходження: 62602,

Харківська область, Великобурлуцький район, смт. Великий Бурлук, вул.
Терешкової, 2; тел./факс: (05752)54760; електронна поштова адреса:
vbcz@ukrpost.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: www.burluk.pat.ua.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Наглядовою Радою (Радою директорів) ПАТ "Великобурлуцький сиро-

робний завод" 29 березня 2018 року прийнято рішення припинити 30 бе-
резня 2018 року повноваження Генерального директора ПАТ "Великобур-
луцький сироробний завод" Добрусєвої Світлани Олександрівни, яка не
володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебувала на посаді
з 31.03.2015 року.

Наглядовою Радою (Радою директорів) ПАТ "Великобурлуцький сиро-
робний завод" 29 березня 2018 року прийнято рішення обрати з 31 берез-
ня 2018 року на посаду Генерального директора ПАТ "Великобурлуцький
сироробний завод" строком на 3 роки Добрусєву Світлану Олександрівну,
яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом остан-
ніх п'яти років обіймала виключно посаду Генерального директора ПАТ
"Великобурлуцький сироробний завод".    

Добрусєва С.О. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Добру-
сєва С.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

Генеральний директор Добрусєва Світлана Олександрівна.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКО-
ВО- ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЕМСТВО "ХОЛОД"

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 "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЕМСТВО "ХОЛОД", 23144769,
61089 Харківська область  м. Харків проспект Iндустрiальний , буд. 21,
057-95-42-08

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: kholod.com.ua

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №65, 4 квітня 2018 р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00190905
3. Місцезнаходження 50064 м.Кривий Рiг вул.Рудна, буд.47
4. Міжміський код, телефон 
та факс

+380(56)407-63-11 +380(56)407-63-11

5. Електронна поштова 
адреса

info@ingok.com.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використовуєть-
ся емітентом для 
розкриття інформації

https://ingok.metinvestholding.com/ru/about/
info

7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «IНГЗК» 02 квiтня 2018р., Протокол №118, 

прийнято рiшення: вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства подовжи-
ти з «03» квiтня 2018 року до «02» квiтня 2019 року (включно) термiн повно-
важень Генерального директора ПрАТ «IНГЗК» Герасимчука Олександра 
Миколайовича. Герасимчук Олександр Миколайович (посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) володiє часткою у Статутно-
му капiталi ПрАТ «IНГЗК» у розмiрi 0,0000348%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади якi обiймала призначена 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: 2013р.-2015р. Директор з технологiй 
та планування виробництва структурного пiдроздiлу ГДД, 2015-2016 Голо-
вний iнженер ПАТ «IНГЗК», в.о. Генерального директора ПрАТ «IНГЗК» (до 
05.05.2016 р. ПАТ «IНГЗК»), з 03.08.2016 р. Генеральний директор 
ПрАТ «IНГЗК».

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 Герасимчук Олександр Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.02
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
“IнГУлецьКий ГIрниЧо-ЗБаГаЧУвальний КомБIнат”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

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

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

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

емітентом для розкриття інформації: khtm.inf.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

30.03.2018 року Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (надалі Товарис-
тво) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товарис-
твом значних правочинів, вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017
рік, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяль-
ності протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а
саме правочини:

o що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності То-
вариства загальною граничною сукупною вартістю не більше 100 000
000,00 грн. (сто мільйонів  грн.00 коп.), зокрема, але не обмежуючись: кре-
дитні договори; договори позики; договори застави; іпотеки для забезпе-
чення зобов'язань товариства та інших осіб; договори поруки для забезпе-
чення зобов'язань Товариства та інших осіб; договори страхування; дого-
вори купівлі-продажу будь-якого майна Товариства, інші види договорів,
передбачені чинним законодавством України. 

Вартість активів ПрАТ "КХТМ" за даними річної фінансової звітності
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Співвідношення
вартості майна, що є предметом правочинів до вартості активів ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої річної фінансової звітності становить 58,27
відсотків.

o що стосуються монтажних, будівельних робіт (підряду), по договорам
укладеним з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕ-
ТІНВЕСТ-СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829) загальною граничною сукупною
вартістю не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів  грн. 00 коп.). 

Вартість активів ПрАТ "КХТМ" за даними річної фінансової звітності
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Співвідношення
вартості майна, що є предметом правочинів до вартості активів ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої річної фінансової звітності становить 116,55
відсотків.

o що стосуються  будівельних робіт (підряду), по договорам укладеним
з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМК МОНОЛІТ"
(код ЄДРПОУ 41064118) загальною граничною сукупною вартістю не біль-
ше 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів  грн.00 коп.).

Вартість активів ПрАТ "КХТМ" за даними річної фінансової звітності
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Співвідношення
вартості майна, що є предметом правочинів до вартості активів ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої річної фінансової звітності становить 99,07
відсотків.

Додаткові критерії для віднесення правочинів до значних, що не перед-
бачені законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначені.

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

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

2. Директор В.В.Малютін 02.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД"  
ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 05507436; місцезнаходження: 62602,

Харківська область, Великобурлуцький район, смт. Великий Бурлук, вул.
Терешкової, 2; тел./факс: (05752)54760; електронна поштова адреса:
vbcz@ukrpost.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: www.burluk.pat.ua.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Наглядовою Радою (Радою директорів) ПАТ "Великобурлуцький сиро-

робний завод" 29 березня 2018 року прийнято рішення припинити 30 бе-
резня 2018 року повноваження Генерального директора ПАТ "Великобур-
луцький сироробний завод" Добрусєвої Світлани Олександрівни, яка не
володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебувала на посаді
з 31.03.2015 року.

Наглядовою Радою (Радою директорів) ПАТ "Великобурлуцький сиро-
робний завод" 29 березня 2018 року прийнято рішення обрати з 31 берез-
ня 2018 року на посаду Генерального директора ПАТ "Великобурлуцький
сироробний завод" строком на 3 роки Добрусєву Світлану Олександрівну,
яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом остан-
ніх п'яти років обіймала виключно посаду Генерального директора ПАТ
"Великобурлуцький сироробний завод".    

Добрусєва С.О. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Добру-
сєва С.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

Генеральний директор Добрусєва Світлана Олександрівна.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКО-
ВО- ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЕМСТВО "ХОЛОД"

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 "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЕМСТВО "ХОЛОД", 23144769,
61089 Харківська область  м. Харків проспект Iндустрiальний , буд. 21,
057-95-42-08

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: kholod.com.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

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

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

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

емітентом для розкриття інформації: khtm.inf.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

30.03.2018 року Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (надалі Товарис-
тво) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товарис-
твом значних правочинів, вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017
рік, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяль-
ності протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а
саме правочини:

o що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності То-
вариства загальною граничною сукупною вартістю не більше 100 000
000,00 грн. (сто мільйонів  грн.00 коп.), зокрема, але не обмежуючись: кре-
дитні договори; договори позики; договори застави; іпотеки для забезпе-
чення зобов'язань товариства та інших осіб; договори поруки для забезпе-
чення зобов'язань Товариства та інших осіб; договори страхування; дого-
вори купівлі-продажу будь-якого майна Товариства, інші види договорів,
передбачені чинним законодавством України. 

Вартість активів ПрАТ "КХТМ" за даними річної фінансової звітності
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Співвідношення
вартості майна, що є предметом правочинів до вартості активів ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої річної фінансової звітності становить 58,27
відсотків.

o що стосуються монтажних, будівельних робіт (підряду), по договорам
укладеним з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕ-
ТІНВЕСТ-СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829) загальною граничною сукупною
вартістю не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів  грн. 00 коп.). 

Вартість активів ПрАТ "КХТМ" за даними річної фінансової звітності
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Співвідношення
вартості майна, що є предметом правочинів до вартості активів ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої річної фінансової звітності становить 116,55
відсотків.

o що стосуються  будівельних робіт (підряду), по договорам укладеним
з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМК МОНОЛІТ"
(код ЄДРПОУ 41064118) загальною граничною сукупною вартістю не біль-
ше 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів  грн.00 коп.).

Вартість активів ПрАТ "КХТМ" за даними річної фінансової звітності
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Співвідношення
вартості майна, що є предметом правочинів до вартості активів ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої річної фінансової звітності становить 99,07
відсотків.

Додаткові критерії для віднесення правочинів до значних, що не перед-
бачені законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначені.

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

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

2. Директор В.В.Малютін 02.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД"  
ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 05507436; місцезнаходження: 62602,

Харківська область, Великобурлуцький район, смт. Великий Бурлук, вул.
Терешкової, 2; тел./факс: (05752)54760; електронна поштова адреса:
vbcz@ukrpost.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: www.burluk.pat.ua.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Наглядовою Радою (Радою директорів) ПАТ "Великобурлуцький сиро-

робний завод" 29 березня 2018 року прийнято рішення припинити 30 бе-
резня 2018 року повноваження Генерального директора ПАТ "Великобур-
луцький сироробний завод" Добрусєвої Світлани Олександрівни, яка не
володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебувала на посаді
з 31.03.2015 року.

Наглядовою Радою (Радою директорів) ПАТ "Великобурлуцький сиро-
робний завод" 29 березня 2018 року прийнято рішення обрати з 31 берез-
ня 2018 року на посаду Генерального директора ПАТ "Великобурлуцький
сироробний завод" строком на 3 роки Добрусєву Світлану Олександрівну,
яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом остан-
ніх п'яти років обіймала виключно посаду Генерального директора ПАТ
"Великобурлуцький сироробний завод".    

Добрусєва С.О. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Добру-
сєва С.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

Генеральний директор Добрусєва Світлана Олександрівна.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКО-
ВО- ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЕМСТВО "ХОЛОД"

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 "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЕМСТВО "ХОЛОД", 23144769,
61089 Харківська область  м. Харків проспект Iндустрiальний , буд. 21,
057-95-42-08

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: kholod.com.ua

приватне аКцІонерне товариСтво 
«реноме рент»

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 
"Реноме Рент", 19247460, вулиця 
Ділова, буд.5, літера "10-А", м.Київ, 
03150, тел.+38(067) 536-82-82

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

02.04.2018

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

http://renome-k.kiev.ua/ua/zvitnist/
zvitnist-do-nktspfr/
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

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

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

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

емітентом для розкриття інформації: khtm.inf.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

30.03.2018 року Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (надалі Товарис-
тво) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товарис-
твом значних правочинів, вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017
рік, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяль-
ності протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а
саме правочини:

o що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності То-
вариства загальною граничною сукупною вартістю не більше 100 000
000,00 грн. (сто мільйонів  грн.00 коп.), зокрема, але не обмежуючись: кре-
дитні договори; договори позики; договори застави; іпотеки для забезпе-
чення зобов'язань товариства та інших осіб; договори поруки для забезпе-
чення зобов'язань Товариства та інших осіб; договори страхування; дого-
вори купівлі-продажу будь-якого майна Товариства, інші види договорів,
передбачені чинним законодавством України. 

Вартість активів ПрАТ "КХТМ" за даними річної фінансової звітності
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Співвідношення
вартості майна, що є предметом правочинів до вартості активів ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої річної фінансової звітності становить 58,27
відсотків.

o що стосуються монтажних, будівельних робіт (підряду), по договорам
укладеним з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕ-
ТІНВЕСТ-СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829) загальною граничною сукупною
вартістю не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів  грн. 00 коп.). 

Вартість активів ПрАТ "КХТМ" за даними річної фінансової звітності
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Співвідношення
вартості майна, що є предметом правочинів до вартості активів ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої річної фінансової звітності становить 116,55
відсотків.

o що стосуються  будівельних робіт (підряду), по договорам укладеним
з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМК МОНОЛІТ"
(код ЄДРПОУ 41064118) загальною граничною сукупною вартістю не біль-
ше 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів  грн.00 коп.).

Вартість активів ПрАТ "КХТМ" за даними річної фінансової звітності
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Співвідношення
вартості майна, що є предметом правочинів до вартості активів ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої річної фінансової звітності становить 99,07
відсотків.

Додаткові критерії для віднесення правочинів до значних, що не перед-
бачені законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначені.

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

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

2. Директор В.В.Малютін 02.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД"  
ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 05507436; місцезнаходження: 62602,

Харківська область, Великобурлуцький район, смт. Великий Бурлук, вул.
Терешкової, 2; тел./факс: (05752)54760; електронна поштова адреса:
vbcz@ukrpost.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: www.burluk.pat.ua.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Наглядовою Радою (Радою директорів) ПАТ "Великобурлуцький сиро-

робний завод" 29 березня 2018 року прийнято рішення припинити 30 бе-
резня 2018 року повноваження Генерального директора ПАТ "Великобур-
луцький сироробний завод" Добрусєвої Світлани Олександрівни, яка не
володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебувала на посаді
з 31.03.2015 року.

Наглядовою Радою (Радою директорів) ПАТ "Великобурлуцький сиро-
робний завод" 29 березня 2018 року прийнято рішення обрати з 31 берез-
ня 2018 року на посаду Генерального директора ПАТ "Великобурлуцький
сироробний завод" строком на 3 роки Добрусєву Світлану Олександрівну,
яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом остан-
ніх п'яти років обіймала виключно посаду Генерального директора ПАТ
"Великобурлуцький сироробний завод".    

Добрусєва С.О. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Добру-
сєва С.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

Генеральний директор Добрусєва Світлана Олександрівна.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКО-
ВО- ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЕМСТВО "ХОЛОД"

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 "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЕМСТВО "ХОЛОД", 23144769,
61089 Харківська область  м. Харків проспект Iндустрiальний , буд. 21,
057-95-42-08

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: kholod.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 здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2017 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОНОТОПСЬКИЙ ХЛIБО КОМБIНАТ", 00379614 
Сумська обл. , Конотопський р-н, 41600, м.
КОНОТОП, ГЕНЕРАЛА ТХОРА, будинок104 
05447 61-443,

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

03.04.2018

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

www.khk.pat.ua

приватне аКцIонерне товариСтво “КонотопСьКий ХлIБо КомБIнат”

річна інформація емітента  
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента – Приватне акцiонерне товариство 
«Деревообробний завод «Явiр»; код за ЄДРПОУ – 19026166; місцезна-
ходження - 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; міжміський код та 

телефон - (044)481-26-69.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії – 03.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію - http://www.yavir.kiev.ua.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«деревооБроБний Завод «явIр»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.  
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО». 2. Код за ЄДРПОУ: 00954521. 3. Місцезнаходження: 09700, Київ-
ська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 142. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (04561) 5-11-52 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: at17@atrep.
com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: 00954521.infosite.com.ua. 7. Вид 
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значного правочину. II. текст повідомлення. Дата 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину – 
02.04.2018, назва уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори 
акціонерів. Предмет правочину – виступити майновим поручителем 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «нІЖинСьКий ЖирКом-
БІнат», код 00373942 (надалі - позичальник) за договорами кредитних 
ліній/кредитів, що будуть укладені між позичальником та аКБ «ІндУ-
СтрІалБанК» або іншими банками в яких буде надано кредит прат «ні-
жинський жиркомбінат», про надання кредитів на загальну суму до 215 
000 000,00 грн. (в гривневому еквіваленті) на умовах, що будуть визна-
чені кредитними договорами, та в якості забезпечення зобов’язань по-
зичальника за вказаними договорами кредитних ліній/кредитів пере-
дати в заставу (іпотеку) аКБ «ІндУСтрІалБанК» або іншим банкам в 
яких буде надано кредит прат «ніжинський жиркомбінат»: нежитлові 
будівлі та споруди за адресою 09701, Київська область, м. Богуслав, 
вул. шевченка, будинок 14;, все обладнання і транспортні засоби, що 
належать на момент прийняття цього рішення прат «Богуславське 
Хпп» на правах власності та обліковуються на балансі підприємства. 
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства – 215 000 тис.грн. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності – 5473,1тис.грн. Співвідно-
шення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках) – 3928,3. Загальна кількість голосуючих акцій - 2407021 шт., кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
2407021 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 2407021 
шт., та «проти» - 0 шт. Статутом товариства не визначені додаткові критерії 
для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законо-
давством. III. підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади: Голова 
правлiння Копиленко раїса анатоліївна. 03.04.2018

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.  
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО». 2. Код за ЄДРПОУ: 00954521. 3. Місцезнаходження: 
09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 142. 4. Міжміський код, 
телефон та факс: (04561) 5-11-52 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: 
at17@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: 00954521.infosite.
com.ua. 7. Вид особливої інформації: відомості про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів. II. текст повідомлення. Дата 
прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів: 02.04.2018. 1. Характер пра-
вочинів – кредитування товариства в банківських установах в 2018-
2019 році в розмірі до 30 млн. грн., в тому числі шляхом збільшення 
розміру будь-яких діючих кредитів. Забезпеченням виконання 
зобов’язань товариства перед банківськими установами залишити, 
а при потребі та з урахуванням діючих договірних зобов‘язань това-
риства – передати у заставу/іпотеку наступне майно: цілісний майно-
вий комплекс, нежитлові будівлі, що знаходиться за адресою: м.Бо-
гуслав, вул.шевченка, 142, а також обладнання і транспортні засоби, 
що належать прат «Богуславське Хпп» на праві власності. Гранична 
сукупна вартість правочинів – 30000тис.грн. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності – 5473,1тис.грн. Співвідно-
шення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 548,14. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 2407021 шт., кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2407021 шт., кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 2407021 шт., та «про-
ти»  - 0 шт. 2. Характер правочинів – щодо будь-яких напрямків діяль-
ності товариства. Гранична сукупна вартість правочинів – 500 000 тис.грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті – 5473,1тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках) – 9135,59. Загальна кількість голосуючих акцій -  
2407021 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-
них зборах - 2407021 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували  
«за» - 2407021 шт., та «проти» - 0 шт. III. підпис. 1. Особа, зазначена ниж-
че, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Най-
менування посади: Голова правлiння Копиленко раїса анатоліївна. 
03.04.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БоГУСлавСьКе ХлІБоприймальне пІдприЄмСтво»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
 (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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фондовые индексы Украины в 
понедельник изменились 

разнонаправленно
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в по-

недельник изменились разнонаправленно: индикатор 
«Украинской биржи» (УБ) снизился на 1,01% - до 1665,53 
пункта, индекс ПФТС вырос на 1,14% - до 358,47 пун-
кта.

Объем торгов на УБ составил 285,5 млн грн, в том 
числе акциями – 4,9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 8,9 млн грн, в том 
числе акциями – 0,35 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели 
бумаги «Турбоатома» (-5,21%), «Центрэнерго» (-2,11%) 
и «Укрнафты» (-1,03%).

Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль 
(+1,22%) и «Мотор Сичи» (+0,33%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 
(+3,57%) и «Центрэнерго» (+2,54%).

Варшавская фондовая биржа в понедельник была за-
крыта в связи с продолжением празднования Пасхи.

портфель овГЗ банков Украины 
уменьшился почти  

на 1 млрд грн
Портфель облигаций внутреннего государственного 

займа (ОВГЗ) банков Украины 2 апреля уменьшился на 
0,971 млрд грн (на 0,28%) - до 350,291 млрд грн, тогда 
как днем ранее он составлял 351,263 млрд грн.

Как сообщил Нацбанк на официальном сайте в поне-
дельник, суммарный портфель ОВГЗ уменьшился на  
1 млрд грн (на 0,13%) до 745,544 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности НБУ, небанковских 
учреждений, нерезидентов и физлиц остался практиче-
ски без изменений.

депозитарий нБУ запустил новое по для 
поддержки «поставки против платежа» и 

учета оГвЗ через Clearstream
Депозитарий Национального банка Украины (НБУ) 

разработал новое программное обеспечение (ПО) «Де-
позитарий НБУ» для поддержки операций по принципу 
«оплата против поставки ценных бумаг», предусматри-
вающее, что право собственности на ценные бумаги пе-
реходит к новому владельцу только после оплаты, со-
общается в пресс-релизе НБУ.

«Эта новая модель выступает надежной альтернати-
вой расчетам через Расчетный центр (РЦ) и создаст 
предпосылки для анонсированной ранее отмены моно-
полии РЦ на осуществление расчетов по сделкам с цен-
ными бумагами. Также в новой системе предусмотрена 
возможность проведения операций по принципу «по-
ставка ценных бумаг без оплаты», когда стороны не тре-
буют гарантий расчетов со стороны инфраструктуры 
фондового рынка и регулируют их порядок условиями 
договора», - отмечается в сообщении.

Кроме того, одной из основных новаций нового ПО яв-
ляется возможность открытия так называемых «сегреги-
рованных счетов» - отдельных персонифицированных 
счетов для всех типов депонентов на уровне депозита-
рия НБУ. Также система предусматривает возможность 
перевода депонентов с агрегированных счетов на от-
крытые сегрегированные счета депонентов, что поможет 
упростить ведение учета ценных бумаг и повысит на-

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 "СтраХова 
КомпанIя "БУСIн"

2. Код за ЄДРПОУ 19492371
3. Місцезнаходження 03110, м. Київ, вул. Преображен ська, буд. 23
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38(044)2496504 +38(044)2456217

5. Електронна поштова 
адреса

busin@busin.com.ua

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

http://www.busin.com.ua

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

II. текст повідомлення
30.03.2018 рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв При-

ватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «БУСIН» (далi – То-
вариство) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за простими iменними 
акцiями Товариства. Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол по-
зачергового засiдання Наглядової ради вiд 30.03.2018) встановлено 
17.04.2018 датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення 
рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства 30.03.2018, ста-
новить 12 063 360 (дванадцять мiльйонiв шiстдесят три тисячi триста 
шiстдесят) грн. 00 коп. (дивiденд на одну просту iменну акцiю Товариства 
складає 49 грн. 44 коп.). Виплата всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi 
(одноразово) здiйснюватиметься безпосередньо акцiонерам протягом 
строку, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними збора-
ми рiшення про виплату дивiдендiв (31.03.2018-30.09.2018).

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 Овчинников Денис Олексiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.03.2018
(дата)

річна інформація емітента  
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента – Приватне акцiонерне товариство 
«Завод «Унiверсал-А»; код за ЄДРПОУ – 21608415; місцезнаходження 
- 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; міжміський код та телефон - 

(044)484-66-41.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії – 03.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію - http://universal-a.kiev.ua

приватне аКцIонерне товариСтво  
«Завод «УнIверСал-а»

НОВИНИ
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дежность хранения информации о правах на ценные бу-
маги клиентов.

В новом ПО также реализована возможность прове-
дения операций с облигациями внешних государствен-
ных займов (ОВГЗ), которые зачисляются для учета и 
обращения на территории Украины через систему кор-
респондентских отношений депозитария Нацбанка с 
международным депозитарием Clearstream Banking 
Luxembourg.

Как отмечается в сообщении, осовремененное ПО по-
может сделать депозитарную деятельность НБУ более 
клиентоориентированной, а также привести ее в соот-
ветствие с международными стандартами.

три металлургических комбината стали 
крупнейшими получателями возмещения 

ндС в марте
Крупнейшими получателями возмещения налога на 

добавленную стоимость (НДС) в марте 2018 года стали 
три металлургических комбината – «ArcelorMittal Кривой 
Рог», а также аффилированные с группой «Метинвест» 
Мариупольский металлургический комбинат (ММК) 
им.Ильича и «Запорожсталь».

Согласно данным Государственной казначейской 
службы Украины (ГКСУ), наибольшую сумму возмеще-
ния НДС получил в марте 2018 года комбинат 
«ArcelorMittal Кривой Рог» – 1,303 млрд грн, в феврале 
возмещение отсутствовало. Мариупольский металлур-
гический комбинат (ММК) им.Ильича получил  
675 млн грн против 471,5 млн грн в феврале, «Запорож-
сталь» – 419,5 млн грн против 648 млн грн.

В первую пятерку получателей возмещения НДС так-
же попали экспортер масла и агропродукции «Кернел 
Трейд» с показателем 402 млн грн, в феврале -  
674,5 млн грн, и комбинат «Азовсталь» из группы «Ме-
тинвест» – 378 млн грн против 710 млн грн в позапро-
шлом месяце, свидетельствуют данные ГКСУ.

Зернотрейдеры, вошедшие в первую десятку, не-
сколько сократили показатель возмещения НДС по срав-
нению с февральскими данными: «АДМ Трейдинг Украи-
на» – 338 млн грн (355,4 млн грн в феврале), «АО 
Каргилл» – 247 млн грн (339,1 млн грн), ДП «Сантрейд», 
значившееся в феврале крупнейшим получателем воз-
мещения НДС с показателем 806,5 млн грн, в марте по-
лучило 243,6 млн грн.

В то же время переработчик сельскохозяйственной 
продукции «Оптимусагро Трейд» в 4,5 раза увеличил по-
казатель возмещения НДС - с 45,6 млн грн в феврале до 
205,6 млн грн в марте.

Замыкает десятку крупнейших получателей возмеще-
ния НДС Полтавский горно-обогатительный комбинат 
(Полтавский ГОК), вдвое сокративший в марте результат 
- 193,8 млн грн против 410,9 млн грн в феврале.

Открывают вторую десятку Никопольский завод фер-
росплавов – 150 млн грн (133,5 млн грн в феврале), аг-
роэкспортер «Нибулон» – 146 млн грн (377,6 млн грн), 
«Евраз – Днепропетровский металлургический завод» 
(«Евраз-ДМЗ») – 142,7 млн грн (135 млн грн), «МГЗ» – 
133 млн грн (116,3 млн грн).

Вдвое сократил показатель возмещения НДС экспор-
тер растительных масел и шротов «Олсидз Блек Си» – 

до 124 млн грн с 265 млн грн в феврале, когда компания 
почти в четыре раза увеличила эту сумму. Вчетверо вы-
росло возмещение НДС Восточного горно-
обогатительного комбината – до 106,5 млн грн (в февра-
ле - 25 млн грн).

Далее в списке получателей НДС следует агроэкспор-
тер «Кофко Агри Ресорсиз Украина» – 99,8 млн грн  
(86,5 млн грн). Запущенный в июне 2017 года после пя-
тилетнего простоя «Карпатнафтохим» за месяц значи-
тельно увеличил показатель возмещенного налога на 
добавленную стоимость – до 92,5 млн грн (33 млн грн в 
феврале), хотя в начале года этот показатель превышал 
118 млн грн.

Замыкают вторую десятку получателей НДС «Гленкор 
Агрикалчер Украина», втрое ухудшивший свой результат 
в марте, – 91,7 млн грн (279,9 млн грн в феврале), и Цен-
тральный ГОК (группа «Метинвест») – 88,5 млн грн  
(88,7 млн грн).

Более 80 млн грн возмещения указанного налога так-
же получили «Мотор Сич» – 83,4 млн грн (79,5 млн грн) 
и «Ди Енд Ай Еволюшн» – 82,8 млн грн (74,7 млн грн).

Как сообщалось, по итогам трех месяцев этого года 
возмещение НДС выросло на 25% по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года – до 33,65 млрд грн. В 
марте возмещение НДС по сравнению с февральским 
показателем сократилось на 12% – до 10,096 млрд грн.

Возмещение НДС в Украине в 2017 году выросло на 
32% – до 120,06 млрд грн.

доллар стабилен к евро и иене, 
австралийский доллар дорожает

Курс американского доллара слабо меняется по отно-
шению к евро и иене в ходе азиатских торгов во втор-
ник.

Евро торгуется к 8:49 МСК в районе $1,2309 против 
$1,2302 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится к 
указанному времени в районе 130,46 иены по сравне-
нию со 130,27 иены в предыдущий день. Курс доллара 
составляет 105,99 иены против 105,89 иены в понедель-
ник.

Накануне иена подорожала на 0,35% к доллару и на 
0,55% к евро на фоне роста геополитической напряжен-
ности, вызванной эскалацией торгового конфликта меж-
ду США и Китаем.

Ранее США ввели пошлины на импорт в страну алю-
миния и стали, в том числе из Китая, и в ответ на это 
китайские власти в минувшие выходные установили по-
шлины на ввоз в страну 128 категорий американских то-
варов, в том числе мясо и фрукты. Меры затронут това-
ры американского экспорта на сумму около $3 млрд.

Как следствие опасений нарастания напряженности 
растет спрос на защитные активы, включая драгметал-
лы и иену, и снижается на рисковые активы - например, 
акции. Так, американские фондовые индексы накануне 
упали на 1,9-2,7%, во многом из-за обвала бумаг высо-
котехнологичных компаний.

«Стремление сократить риски вслед за падением ак-
ций технологичных компаний перенеслось и на валют-
ный рынок, - говорит заместитель трейдингового отдела 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Saxo Ифтл Эндрю 
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Бресслер. - В целом иена может вырасти до 105/$1 во 
втором квартале».

Вместе с тем курс австралийского доллара вырос в 
паре с долларом США на 0,3%, до 1,3014 доллара за $1. 
Как стало известно ранее во вторник, ЦБ Австралии со-
хранил ключевую процентную ставку на рекордно низ-
ком уровне в 1,5% годовых по итогам 20-го месяца под-
ряда, что совпало с ожиданиями большинства 
аналитиков.

Глава ЦБ Филип Лоу заявил по итогам заседания, что 
ЦБ по-прежнему придерживается прогноза усиления 
экономического подъема в стране в 2018 году.

нефть слабо дорожает после падения 
накануне, Brent торгуется ниже $68 за 

баррель
Цены на нефть эталонных марок слабо растут в ходе 

торгов во вторник после обвала накануне, вызванного 
опасениями торговых войн между США и Китаем.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондон-
ской бирже ICE Futures к 8:06 мск во вторник выросла на 
$0,14 (0,21%) - до $67,78 за баррель. В понедельник кон-
тракты упали в цене на $1,7 (2,45%) - до $67,64 за бар-
рель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май в ходе 
электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи 
(NYMEX) повысилась на $0,11 (0,17%) - до $63,12 за 
баррель. По итогам предыдущей сессии контракты по-
дешевели на $1,93 - до $63,01 за баррель, максималь-
ными темпами с начала февраля.

Как стало известно на выходных, Китай ввел пошлины 
на 128 видов товаров американского экспорта, включая 
пошлину на свинину в размере 25% и на фрукты в раз-
мере 15%, в ответ на протекционистские меры США. По-
тенциально пошлины затронут товары на общую сумму 
$3 млрд.

«Нарастание напряженности в спорах между США и 
Китаем в сфере торговли пока оказывает давление на 
нефтяные котировки, и скорее всего, в краткосрочной 
перспективе этот вопрос никуда не денется, - говорит 
аналитик сырьевого рынка в Hyundai Futures Corp. Уилл 
Юнь. - Помимо торговых войн, в Штатах растут запасы и 
нефтедобыча, что всегда считается негативным факто-
ром для рынка».

Американский институт нефти (API) обнародует соб-
ственные данные о запасах топлива в США, собирае-
мые на добровольной основе, в ночь со вторника на сре-
ду, а официальные данные Минэнерго будут 
опубликованы в 17:30 МСК в среду. Эксперты в среднем 
ожидают, что запасы нефти на прошлой неделе выросли 
на 2 млн баррелей.

Между тем накануне министр энергетики Российской 
Федерации Александр Новак заявил, что Россия в марте 
на 93,4% выполнила договоренности по сокращению до-
бычи и что страна полностью привержена достижению 
баланса на нефтяном рынке.

При подготовке раздела «Новини»  
использованы материалы  

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 17
2. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 20
3. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 6
4. АТ АЛЬПАРІ БАНК 30
5. ПРАТ АЛЬФА-КАПІТАЛ 3
6. ПРАТ АРТЕМ-КОНТАКТ 16
7. ПРАТ АРТЕМПОЛІМЕР 30
8. ПРАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» 36
9. ПРАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» 37

10. ПРАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» 37
11. АСТРОНІКС КОННЕКТІВІТІ СИСТЕМС ЕНД СЕРТІФІКЕЙШН КОРП. 14
12. ПРАТ АТП АРТЕМ-АВІА 16
13. ПРАТ АТП АРТЕМ-АВІА 31
14. ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ 29
15. АТ БАНКОМЗВ’ЯЗОК 10
16. ПРАТ БІЛОЦИНК 20
17. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКЕ ХПП 39
18. ПРАТ БУДИНОК ПОБУТУ ОБОЛОНЬ 31
19. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗИФІКАЦІЇ 13
20. ПАТ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД 37
21. ПАТ ВЕСКО 25
22. ПРАТ ВЗП ХМІЛЬ 31
23. ПРАТ ВИСОКОГІРНЕ 32
24. ПРАТ ВИШНІВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 30
25. ПАТ ВІННИЦЯЕЛЕКТРОМАШПОСТАЧ 4
26. ПРАТ ВІННИЦЯСЕРВІСПОСТАЧ 4
27. ПРАТ ВКФ АС 16
28. ПРАТ ГАЛКА 11
29. ПРАТ ГАЛКА 16
30. ПРАТ ГЕРМЕС 9
31. ПРАТ ГЕРМЕС 9
32. ПРАТ ГРУПА НАДРА 7
33. ПРАТ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД ЯВІР 39
34. ПАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 34
35. ПРАТ ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 35
36. ПРАТ ДОБРОБУТ 20
37. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «135 ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РЕНОМЕ» 
9
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
38. ПРАТ ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 16
39. ПРАТ ЖИТОМИРАГРОХІМ 24
40. ЗАТ ЖОВКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №186 33
41. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ ІСКРА 28
42. ПРАТ ЗАВОД АРТЕМПОЛІЗВАРЮВАННЯ 30
43. ПРАТ ЗАВОД ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКРИТІВ 30
44. ПРАТ ЗАВОД РУСАВА 16
45. ПРАТ ЗАВОД УНІВЕРСАЛ-А 40
46. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 35
47. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ ІСКРА 29
48. ПРАТ ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 38
49. ПРАТ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ 19
50. ПРАТ КАЛИНІВСЬКЕ РП АГРОМАШ 28
51. ПАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ 10
52. ПАТ КОВЕЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 29
53. ПРАТ КОВЕЛЬСЬКІ КОВБАСИ 29
54. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 34
55. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 38
56. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 13
57. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 25
58. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 39
59. ПАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ 20
60. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 12
61. ТОВ КУА ВСЕСВІТ 12
62. ПАТ ЛУБНИФАРМ 9
63. ПРАТ МАЛИНОВЕ 30
64. ПРАТ МЕБЛЕВА ФАБРИКА ІМ. В. БОЖЕНКА 14
65. ПАТ МИКОЛАЇВАВТОСЕРВІС 19
66. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №139 23
67. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД МАСТИЛЬНОГО ТА ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ 20
68. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД МАСТИЛЬНОГО ТА ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ 24
69. ПРАТ МИРОНІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11
70. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ 7
71. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ 25
72. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ 27
73. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХОЛОД» 38
74. ПРАТ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ШЕЛЬФ» 23
75. ПУАТ НЛЗ 7
76. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 29
77. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ 5
78. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ 5
79. ПАТ ОДЕСКАБЕЛЬ 31
80. ПРАТ ОПІЛЛЯ 17
81. ПРАТ ОПІЛЛЯ 18
82. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВІННИЦЯГАЗ» 33
83. ПРАТ ПО РОЗРОБЦІ І ВИГОТОВЛЕННЮ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА «МЕХБУД» 32
84. ПАТ ПОЛТАВА-БАНК 4
85. ПРАТ ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ 5
86. ПРАТ ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ 6
87. ПРАТ ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ 6
88. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 6
89. ПРАТ ПРАГА АВТО 31
90. ПАТ ПРОДЦЕНТР 13
91. ПРАТ РЕЗОНАНС 3
92. ПРАТ РЕМОНТНО БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ГАЛИЧ 14
93. ПРАТ РЕНОМЕ РЕНТ 38
94. ПРАТ РЕСУРСИ КРИВБАСУ 36
95. ПРАТ РІВНЕДЕРЕВ 34
96. ПРАТ РІВНЕЛІФТ 33
97. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ІМПУЛЬС» 27
98. ПРАТ СК РАРИТЕТ 29
99. ПРАТ СПЕЦАВТОБАЗА 18
100. ПРАТ СПЕЦАВТОБАЗА 19
101. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» 40
102. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КЛАСІК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» 3
103. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РАРИТЕТ» 8
104. ПАТ СУМИГАЗ 14
105. ПАТ СУМИГАЗ 15
106. ПРАТ СЬОГОДНІ МУЛЬТИМЕДІА 7
107. ПАТ ТАСКОМБАНК 26
108. ПРАТ ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10553 23
109. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЯ 32
110. ПАТ ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО 22
111. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 17
112. ПРАТ ТРУБНИЙ ЗАВОД ТРУБОСТАЛЬ 28
113. ТОВ УІК «МТН» 12
114. ПРАТ УІПРІКІ ДНІПРОЗВ'ЯЗОК 14
115. ПРАТ УКПОСТАЧ 21
116. ПРАТ УКПОСТАЧ 22
117. ПАТ УКРНАФТА 26
118. ПРАТ ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ «ФЕЯ» 27
119. ПРАТ ХЕРСОНБУДТРАНС 23
120. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 3
121. ЗАТ ЦЕНТРОЕНЕРГОКОЛЬОРМЕТ 20
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     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


