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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує  
про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) оприлюднює результати засідання ре-
гулятора фондового ринку, що відбулося 12 квітня 
2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного 
прийняті такі рішення:
1. Стосовно пропозицій щодо кандидатів у 
члени наглядової ради Публічного акціо-
нерного товариства «Національний депо-
зитарій України»

прийнято 
рішення

ІНФоРмаЦІйНІ ПовІдомлеННя та 
НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660 (із 
змінами), та наданих документів ТОВАРИСТВОМ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВ-

ЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІТАЛ СМ»: 36020, м. Полтава, 
вулиця Комсомольська, будинок 36, офіс 204, ідентифі-
каційний код юридичної особи: 36013061, на скасування 
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Пайового 
венчурного інвестиційного фонду «Центр Інвест» неди-
версифікованого виду закритого типу у зв’язку з його лік-
відацією, скасовано реєстрацію випуску інвестиційних 
сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного 
фонду «Центр Інвест» недиверсифікованого виду 
закритого типу товаРиСтва З оБмеЖеНоЮ вІд-
ПовІдалЬНІСтЮ «КомПаНІя З УПРавлІННя аКти-
вами «КаПІтал См» на загальну суму 100 000 000 (сто 
мільйонів) гривень у кількості 100 000 000 (сто мільйонів) 
штук номіналом 1 (одна) гривня, скасовано реєстрацію 
проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового 
венчурного інвестиційного фонду «Центр Інвест» неди-
версифікованого виду закритого типу ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІТАЛ СМ», що зареє-
стрований 09.07.2012 року Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво 
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Па-
йового венчурного інвестиційного фонду «Центр Інвест» 
недиверсифікованого виду закритого типу ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАПІТАЛ СМ» від 
09.07.2012 року № 00146, що видане Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку – розпоря-
дження № 0278-СІ від 07 квітня 2017 року.

*   *   *

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

1

3



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 14 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843, на підставі пункту 1 глави 3 розділу 
ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.01.2014 за №171/24948, та відповідно до 
документів, наданих Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ЕСКО-КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ: 35677371, 01032, 
м. Київ, вул. Жилянська, 114, офіс 6, на зупинення обігу 
облігацій в зв’язку з анулюванням викуплених облігацій 
серії «В», зупинено обіг облігацій товариства з обмеже-
ною відповідальністю «КомПаНІя З УПРавлІННя 
аКтивами «еСКо-КаПІтал» серії «в» (свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій від 18.04.2012р. №32/2/2012, 
видане Державною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, дата видачі свідоцтва: 31.10.2012р.) – розпо-
рядження № 6-КФ-З-о від 12 квітня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на облігації, та 
обмежується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з облігаціями цього випуску:

«14» квітня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843, на підставі пункту 1 глави 3 розділу 
ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.01.2014 за №171/24948, та відповідно 
до документів, наданих Товариством з обмеженою від-
повідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ЕСКО-КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ: 35677371, 01032, 
м. Київ, вул. Жилянська, 114, офіс 6, на зупинення обігу 
облігацій в зв’язку з анулюванням викуплених облігацій 
серії «С», зупинено обіг облігацій товариства з обме-
женою відповідальністю «КомПаНІя З УПРавлІННя 
аКтивами «еСКо-КаПІтал» серії «С» (свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій від 18.04.2012р. 
№33/2/2012, видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, дата видачі свідоцтва 
31.10.2012р.) – розпорядження № 7-КФ-З-о від 
12 квітня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на облігації, та 
обмежується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з облігаціями цього випуску:

«14» квітня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 11 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, 
зі змінами, та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських формувань у формі витягу від 
05.04.2017 №1002432293 щодо внесення 06.07.2012 за-
пису про судове рішення Господарського суду Чернігів-
ської області від 21.06.2012 у справі №5028/21/8б/2012 
про визнання ват Бобровицький «Райагротехсервіс» 
(код за ЄДРПОУ: 03764376, вул. Незалежності, буд. 183, 
м. Бобровиця, Бобровицький район, Чернігівська об-
ласть, 17400) банкрутом і відкриття ліквідаційної проце-
дури та інформації, отриманої від арбітражного керуючого-
ліквідатора ВАТ Бобровицький «Райагротехсервіс» 
Бандоли О.О. (заява від 23.03.2017 №02-57/27), зупине-
но обіг акцій ват Бобровицький «Райагротехсервіс» (код 
за ЄДРПОУ: 03764376 – розпорядження №104-КФ-З 
від 12 квітня 2017 року.

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

«14» квітня 2017 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ТОВ «Кармен-Інвест», 
код за ЄДРПОУ: 31745327, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизь-
ка, 3-А, на скасування реєстрації випуску облігацій серії А 
у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій тов «Кармен-Інвест» серії а. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Кармен-
Інвест» серії А від 22.09.2011 року № 06/10/2/11, видане 
07.11.2011року Територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київ-
ській області, анульовано – розпорядження № 299-КФ-С-о 
від 13 квітня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 2 розділу V Положення про порядок припинен-
ня корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
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дового ринку від 19.11.2013 № 2606, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665 
(із змінами), та наданих документів ПУБЛІЧНИМ АКЦІО-
НЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «ДУБЛОН», місцезнаходження: 01025, м. Київ, 
вул. Велика Житомирська, будинок 6/11, кімната 307, 
ідентифікаційний код юридичної особи - 38196911, реє-
страційний код за Реєстром: 13300068, на виключення 
відомостей про корпоративний інвестиційний фонд з 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвес-
тування у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію 
регламенту ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «ЗаКРитий НедивеРСиФІКоваНий веНЧУР-
Ний КоРПоРативНий ІНвеСтиЦІйНий ФоНд «дУ-

БлоН», зареєстрованого 27.06.2012 року. Анульовано 
свідоцтво про внесення відомостей про ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ ФОНД «ДУБЛОН» до Єдиного державного 
реєстру інститутів спільного інвестування від 
27.06.2012 року № 00068, що видане Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку – розпоря-
дження № 0297-ІС від 13 квітня 2017 року.

13.04.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя  
за 2016 рік 

1. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУБЕНСЬКА 
РИБОВОДНО-МЕЛIОРАТИВНА СТАНЦIЯ», 00703440, 37542 Полтав-
ська область Лубенський Новаки ., (05361) 5-30-54.. 

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2017 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію http://lubny-rms.at24.com.ua/ 

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво
«лУБеНСЬКа РиБоводНо-мелIоРативНа СтаНЦIя»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «Чернiгiвський завод 
«Металiст»

2. Код за ЄДРПОУ 02972523
3. Місцезнаходження 14017, м. Чернiгiв, вул. Промисло-

ва, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс (04622) 4-40-60 (04622) 4-40-60
5. Електронна поштова адреса metalist@athost.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

metalist.athost.info

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

II. текст повідомлення
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Чернiгiвський завод 

«Металiст» вiд 07.04.2017 року надано попередню згоду на вчинення знач-
них правочинiв. Вiдомостi щодо правочинiв:- щодо iпотеки на граничну су-
купну вартiсть 1500 тис. грн.; - щодо поруки майном Товариства на гранич-
ну сукупну вартiсть 1500 тис. грн.; - щодо застави майна на граничну 

сукупну вартiсть 1500 тис. грн.; - щодо отримання кредиту на граничну су-
купну вартiсть 1500 тис. грн.; - щодо придбання основних засобiв на гра-
ничну сукупну вартiсть 1500 тис. грн.; - щодо продажу основних засобiв на 
граничну сукупну вартiсть 1500 тис. грн. Залучення коштiв вчиняти шляхом 
укладання Товариством з установами банкiв генеральних кредитних угод, 
кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв гарантiй, iнших 
договорiв, а також договорiв застав, iпотек, в тому числi в забезпечення 
зобов’язань третiх осiб. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв 1500 тис. 
грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 2329,7 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 64,386%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй - 2020490 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що приймали участь у 
прийняттi рiшення - 1347552 штук, кiлькiсть акцiй, що проголосували «за» - 
1347552 штук, кiлькiсть акцiй, що проголосували «проти» - 0 штук.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Iльїн михайло анатолiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.04.2017
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ЧеРНIГIвСЬКий Завод «металIСт»

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво «лада - ПодІлля»
2. Код за ЄДРПОУ: 14147592
3. Місцезнаходження: 29000, м.Хмельницький, вул. Трудова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382)610636, (0382)789000
5. Електронна поштова адреса: borzenko_mn@ais.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://lada-podoliya.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст Повідомлення:

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Лада - Поділля» вiд 
12.04.2017р., у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової 
ради, прийнято рішення: а) припинити повноваження які перебували на по-
садах з 18.06.2013р.: 1) Голова Наглядової ради Пугач Олександра Григо-

ровича; 0,00 % в стат.кап.емітента; 2) член Наглядової ради Дунаєвського 
Iгоря Григоровича; 0,00 % в стат.кап.емітента; 3) член Наглядової ради 
Пуль Романа Iвановича; 0,00 % в стат.кап.емітента; б) обрано на термін 
3  (три) роки на посаду: 1) Голова Наглядової ради – Пугач Олександр Гри-
горович; іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: генеральний директор 
Корпорацiя «Спiвдружнiсть комп.», Голова Наглядової ради ПрАТ «Лада - 
Поділля»; 0,00 % в стат.кап.емітента; 2) Член Наглядової ради – Красно-
жон Юрiй Васильович; іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: член Нагля-
дової ради ПрАТ «Лада - Поділля»; 0,00 % в стат.кап.емітента; Член 
Наглядової ради – Самохвалов Михайло Володимирович; іншi посади про-
тягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової ради ПрАТ «Лада - Поділля»; 
0,00  % в стат.кап.емітента. Посадові особи згоду на оприлюднення пас-
портних даних не надали. Непогашених судимостей за корисливі або по-
садові злочини не мають.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством директор ольховик володимир васильович, 
12.04.2017р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 14 квітня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «КРИВОРIЖГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ 03341397
3. Місцезнаходження 50051, Днiпропетровська область, 

мiсто Кривий Рiг, проспект 
Металургiв, будинок 1

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(056)409-59-35 (056)404-29-05

5. Електронна поштова адреса Iryna.Matviienko@krgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://kr.104.ua

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного 

акцiонерного товариства «Криворiжгаз» вiд 07 квiтня 2017 року вiдбулися 
змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:

- прийнято рiшення припинити повноваження члена (в т.ч.Голови) На-
глядової ради у складi: Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard 
Brown) - представник акцiонера ТАНТЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (TANTER 
HOLDINGS LIMITED), HE 173090. Повноваження посадової особи, яка 
обiймала посаду Голови Наглядової ради, припиняються у зв`язку iз 
закiнченням строку повноважень членiв Наглядової ради, обраних За-
гальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 12.04.2016 р. Часткою в ста-
тутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не 
надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016 року, на 
посадi Голови Наглядової ради з 27.05.2016 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Криворiжгаз» вiд 07 квiтня 2017 року вiдбулися 
змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:

- прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради у 
складi: Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ТАНТЕР ХОЛДIНГС 
ЛIМIТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), HE 173090. Повноваження по-
садової особи, яка обiймала посаду члена Наглядової ради, припиняють-
ся у зв`язку iз закiнченням строку повноважень членiв Наглядової ради, 
обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 12.04.2016 р. 
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття своїх пас-
портних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 
01.05.2016 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Криворiжгаз» вiд 07 квiтня 2017 року вiдбулися 
змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:

- прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради у 
складi: Ушанов Iлля Юрiйович (Ушанов Илья Юрьевич) - представник 
акцiонера ЕРIСВЕЛЛ ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД (ERISWELL TRADING LIMITED), 
НЕ 173086. Повноваження посадової особи, яка обiймала посаду члена 
Наглядової ради, припиняються у зв`язку iз закiнченням строку повнова-
жень членiв Наглядової ради, обраних Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства вiд 12.04.2016 р. Часткою в статутному капiталi не володiє. 
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на 
посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Криворiжгаз» вiд 07 квiтня 2017 року вiдбулися 
змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:

- прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради у 
складi: Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОДЕМАН 
ЛIМIТЕД (SODEMAN LIMITED), НЕ 173089. Повноваження посадової осо-
би, яка обiймала посаду члена Наглядової ради, припиняються у зв`язку 
iз закiнченням строку повноважень членiв Наглядової ради, обраних За-
гальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 12.04.2016 р. Часткою в ста-
тутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не 
надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Криворiжгаз» вiд 07 квiтня 2017 року вiдбулися 

змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:
- прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради у 

складi: Костенко Олександр Вiкторович - представник акцiонера СОДЕ-
МАН ЛIМIТЕД (SODEMAN LIMITED), НЕ 173089. Повноваження посадової 
особи, яка обiймала посаду члена Наглядової ради, припиняються у 
зв`язку iз закiнченням строку повноважень членiв Наглядової ради, обра-
них Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 12.04.2016 р. Часткою 
в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття своїх паспортних да-
них не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 
01.05.2016 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «КРИВОРIЖГАЗ» вiд 07 квiтня 2017 р. вiдбулися 
змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати 
Наглядову раду Товариства у складi:Слюсар Михайло Олексiйович - пред-
ставник акцiонера СОДЕМАН ЛIМIТЕД (SODEMAN LIMITED), НЕ 173089. 
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала 
посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв вiдсутня. Строк, на який об-
рано посадову особу - з 07.04.2017 р. до наступних рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «КРИВОРIЖГАЗ» вiд 07 квiтня 2017 р. вiдбулися 
змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати 
Наглядову раду Товариства у складi: Iан Бьорд (Ian Bird) - представник 
акцiонера ТАНТЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), 
НЕ 173090. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо iнших посад, 
якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв вiдсутня. 
Строк, на який обрано посадову особу - з 07.04.2017 р. до наступних 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «КРИВОРIЖГАЗ» вiд 07 квiтня 2017 р. вiдбулися 
змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати 
Наглядову раду Товариства у складi: Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрье-
вич Ушанов) - представник акцiонера ЕРIСВЕЛЛ ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД 
(ERISWELL TRADING LIMITED), код НЕ 173086. Часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала посадова особа 
протягом останнiх п`яти рокiв вiдсутня. Строк, на який обрано посадову 
особу - з 07.04.2017 р. до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «КРИВОРIЖГАЗ» вiд 07 квiтня 2017 р. вiдбулися 
змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати 
Наглядову раду Товариства у складi: Девiд Ентонi Ховард Браун (David 
Antony Howard Brown) - представник акцiонера ТАНТЕР ХОЛДIНГС 
ЛIМIТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), НЕ 173090. Часткою у статутно-
му капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала посадова особа 
протягом останнiх п`яти рокiв вiдсутня. Строк, на який обрано посадову 
особу - з 07.04.2017 р. до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «КРИВОРIЖГАЗ» вiд 07 квiтня 2017 р. вiдбулися 
змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати 
Наглядову раду Товариства у складi: Мiлькевич Вiталiй Павлович - пред-
ставник акцiонера СОДЕМАН ЛIМIТЕД (SODEMAN LIMITED), НЕ 173089. 
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала 
посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв вiдсутня. Строк, на який об-
рано посадову особу - з 07.04.2017 р. до наступних рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Колесник вiталiй васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.04.2017
(дата)

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво
«КРивоРIЖГаЗ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
«КРивоРIЖГаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 03341397
3. Місцезнаходження 50051, Днiпропетровська область, 

мiсто Кривий Рiг, проспект 
Металургiв, будинок 1

4. Міжміський код, телефон та факс (056)409-59-35 (056)404-29-05
5. Електронна поштова адреса Iryna.Matviienko@krgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://kr.104.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

«Криворiжгаз», якi вiдбулись 07 квiтня 2017 року, прийняте рiшення з 
шiстнадцятого питання порядку денного «Про надання згоди (в т.ч. попере-
дньої) на вчинення Товариством значних правочинiв», а саме: « Забезпечи-
ти надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї 
обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товари-
ством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення 

договорiв на: - закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 
201 500 000,00 грн. (двiстi один мiльйон п’ятсот тисяч гривень 00 копiйок);  - 
транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю  
201 500 000,00 грн. (двiстi один мiльйон п’ятсот тисяч гривень 00 копiйок);  - 
надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною вартiстю 
706 300 000,00 грн. (сiмсот шiсть мiльйонiв триста тисяч гривень  
00 копiйок);  - виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП 
України граничною сукупною вартiстю 106 800 000,00 грн. (сто шiсть 
мiльйонiв вiсiмсот тисяч гривень 00 копiйок)». Гранична сукупна вартiсть 
правочинiв складає 1 216 100 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства, за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi, складає 252 301 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Това-
риства становить 482%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4 301 603, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
- 3 510 729. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства з 
шiстнадцятого питання порядку денного «Про надання згоди (в т.ч. попере-
дньої) на вчинення Товариством значних правочинiв» проголосували: всьо-
го - 3 510 640 голосуючих акцiй, з них: проголосували «ЗА» - 3 510 640 голо-
суючих акцiй, «ПРОТИ» - 0 голосуючих акцiй.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Колесник вiталiй васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.04.2017
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво «виПРоБУ-
валЬНий ЦеНтР «теСт»

2. Код за ЄДРПОУ 24585152
3. Місцезнаходження 02099, м.Київ, вул.Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс (095) 728-88-18 (044)200-42-19
5. Електронна поштова адреса vc.test@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

24585152.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

II. текст повідомлення
Пакет акцiй власника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ «СIТI IНВЕСТ» збiльшився з 0 штук до 
7522352 штук простих iменних акцiй емiтента, що становить 100% вiд 
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента. 

Пакет акцiй власника -Акцiонерного товариства «Закритий 
недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд 
«Iнфраструктурнi проекти» зменшився з 7522352 штук до 0 штук простих 
iменних акцiй емiтента, що становить 0% вiд кiлькостi голосуючих акцiй 
емiтента.

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 лозовий I.в.
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.04.2017
(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 аКЦIоНеРНе то-

ваРиСтво «КомПаНІя КиївІНвеСтБУд»;2. Код за ЄДРПОУ 
24250954;3. Місцезнаходження 04060, м. Київ, вул. Котовського, будинок 4;

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 225-41-27, 453-76-65
5. Електронна поштова адреса kis@i.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації kis.informs.net.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
11.04.2017р. відбулися зміни в складі посадових осіб на підставі рішен-

ня загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Компанія Київін-
вестбуд», а саме:

- припинено повноваження Генерального директора Вишневської Тетя-
ни Олексiївни на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол 
від 11.04.2017р.). Повноваження посадової особи припинено в зв’язку з 
прийняттям рішення загальними зборами товариства про його припинення 
шляхом перетворення (реорганізації). Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Особа перебувала на посаді з 21.04.2015р. Акцiями то-
вариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. На посаду Генерального директора замість 
особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено (не обрано).

- обрано Голову Комісії з припинення (реорганізації) Вишневську Тетяну 
Олексiївну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
11.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. По-
садову особу обрано в зв’язку з прийняттям рішення загальними зборами 

товариства про його припинення шляхом перетворення. Посадову особу 
обрано до дати закінчення процедури припинення шляхом перетворення. 
До обрання особа займала посади: голова правління, генеральний дирек-
тор. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано члена Комісії з припинення (реорганізації) Прощерук Світлану 
Йосипівну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
11.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. По-
садову особу обрано в зв’язку з прийняттям рішення загальними зборами 
товариства про його припинення шляхом перетворення. Посадову особу 
обрано до дати закінчення процедури припинення шляхом перетворення.
До обрання особа займала посади: вiдповiдальний секретар наглядової 
ради. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано члена Комісії з припинення (реорганізації) Харченко Валентину 
Василівну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
11.04.2017р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. По-
садову особу обрано в зв’язку з прийняттям рішення загальними зборами 
товариства про його припинення шляхом перетворення. Посадову особу 
обрано до дати закінчення процедури припинення шляхом перетворення. 
До обрання особа займала посади: фахівець по цінним паперам. Акцiями 
товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор вишневська тетяна 
олексiївна (підпис) М.П.11.04.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРи-

Ство « маРС »
2. Код за ЄДРПОУ 14309379
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ вул. володимирська 101
4. Міжміський код, телефон та факс (044)289-88-08 (044)289-88-08
5. Електронна поштова адреса mars@mars.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації http://www.mars.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

ІІ. текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ «МАРС» 

від 12.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу загальних зборів № 1/2017 від 12.04.2017 р. 

Посадова особа Лазутенков Семен Леонідович (паспорт: серія ТТ но-
мер 269856 виданий 30.01.2015 р. Шевченківським РВ ГУДМС України в 
м.Києві), яка займала посаду Голови Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0%.Є представником акціонера - Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Фірма «ІНОР» (код ЄДРПОУ 01287185), 
яке є власником 7 222 974 простих іменних акцій ПАТ «МАРС», що скла-
дає 85,706% статутного капіталу. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 2 роки.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ «МАРС» 
від 12.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу загальних зборів № 1/2017 від 12.04.2017 р.

Посадова особа Коробенко Валентина Олександрівна (паспорт: серія 
СО номер 014260 виданий 13.07.1995 р. Ленінградським РУ ГУ МВС Укра-
їни в м. Києві), яка займала посаду Члена Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%.Є представником акціонера - Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Фірма «ІНОР» (код ЄДРПОУ 01287185), яке є 
власником 7 222 974 простих іменних акцій ПАТ «МАРС», що складає 
85,706% статутного капіталу. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 2 роки.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ «МАРС» 
від 12.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу загальних зборів № 1/2017 від 12.04.2017 р. 

Посадова особа Лазоренко Ірина Миколаївна (паспорт: серія СТ но-
мер 005869 виданий 06.07.2008 р. Києво-Святошинським РВ ГУ МВС 
України в Київській області), яка займала посаду Члена Наглядової ради, 
звільнена.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0%.Є представником акціонера - Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Фірма «ІНОР» (код ЄДРПОУ 
01287185), яке є власником 7 222 974 простих іменних акцій ПАТ «МАРС», 
що складає 85,706% статутного капіталу.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 2 роки.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами ПАТ «МАРС» 
від 12.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу загальних зборів № 1/2017 від 12.04.2017 р. 

Посадова особа Лазутенков Семен Леонідович (паспорт: серія ТТ но-
мер 269856 виданий 30.01.2015 р. Шевченківським РВ ГУДМС України в 
м.Києві), призначена на посаду Голови Наглядової ради.Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова 
Наглядової ради ПАТ «МАРС».Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 акцій.Є представником акціонера - Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фірма «ІНОР» (код ЄДРПОУ 01287185), яке є власни-
ком 7 222 974 простих іменних акцій ПАТ «МАРС», що складає 85,706% 
статутного капіталу.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами ПАТ «МАРС» 
від 12.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу загальних зборів № 1/2017 від 12.04.2017 р. 

Посадова особа Коробенко Валентина Олександрівна (паспорт: серія 
СО номер 014260 виданий 13.07.1995 р. Ленінградським РУ ГУ МВС Укра-

їни в м. Києві), призначена на посаду Члена Наглядової ради.Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член 
наглядової ради ПАТ «МАРС» .Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 акцій.Є представником акціонера - Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фірма «ІНОР» (код ЄДРПОУ 01287185), яке є власни-
ком 7 222 974 простих іменних акцій ПАТ «МАРС», що складає 85,706% 
статутного капіталу.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами ПАТ «МАРС» 
від 12.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу загальних зборів № 1/2017 від 12.04.2017 р. 

Посадова особа Лазоренко Ірина Миколаївна (паспорт: серія СТ но-
мер 005869 виданий 06.07.2008 р. Києво-Святошинським РВ ГУ МВС 
України в Київській області), призначена на посаду Члена Наглядової 
ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: 3 роки.Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член наглядової 
ради ПАТ «МАРС» .

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.Є пред-
ставником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма 
«ІНОР» (код ЄДРПОУ 01287185), яке є власником 7 222 974 простих імен-
них акцій ПАТ «МАРС», що складає 85,706% статутного капіталу.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами ПАТ «МАРС» 
від 12.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу загальних зборів № 1/2017 від 12.04.2017 р. 

Посадова особа Гамшеєв Анатолій Вікторович (паспорт: серія СН но-
мер 149219 виданий 28.03.1996 р. Ленінградським РУГУ МВС України в 
м. Києві), призначена на посаду Члена Наглядової ради.Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.Строк, на який призначено особу: 3 роки.Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: ведучий спеціаліст з юридичного 
забезпечення проектування та будівництва ТОВ «Фірма «ІНОР» (код за 
ЄДРПОУ 01287185).Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0 акцій.Є представником акціонера - Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Фірма «ІНОР» (код ЄДРПОУ 01287185), яке є власником  
7 222 974 простих іменних акцій ПАТ «МАРС», що складає 85,706% ста-
тутного капіталу.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ «МАРС» 
від 12.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу загальних зборів № 1/2017 від 12.04.2017 р. 

Посадова особа Вернослова Олена Миколаївна (паспорт: серія ТТ но-
мер 191692 виданий 19.09.2013 р. Святошинським РВ ГУДМС України в 
м. Києві), яка займала посаду Члена Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0%.Є представником акціонера - Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Фірма «ІНОР» (код ЄДРПОУ 01287185), 
яке є власником 7 222 974 простих іменних акцій ПАТ «МАРС», що скла-
дає 85,706% статутного капіталу. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 2 роки.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ «МАРС» 
від 12.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу загальних зборів № 1/2017 від 12.04.2017 р. 

Посадова особа Анашкін Андрій Володимирович (паспорт: серія СН 
номер 011277 виданий 27.04.1995 р. Залізничним РУГУ МВС України в м. 
Києві), яка займала посаду Членм Наглядової ради, звільнена.Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0%.

Є представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Фірма «ІНОР» (код ЄДРПОУ 01287185), яке є власником 7 222 974 
простих іменних акцій ПАТ «МАРС», що складає 85,706% статутного капі-
талу.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Замість звіль-
неної особи нікого не призначено на посаду Члена Наглядової ради.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ «МАРС» 
від 12.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу загальних зборів № 1/2017 від 12.04.2017 р. 

Посадова особа Абрамовський Вадим Миколайович (паспорт: серія 
МЕ номер 376200 виданий 13.02.2004 р. Дарницьким РУГУ МВС Українив 
м. Києві), яка займала посаду Голови Правління, звільнена. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0%.Є представником акціонера - Товариства з обмеженою відпо-
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відальністю «Фірма «ІНОР» (код ЄДРПОУ 01287185), яке є власником  
7 222 974 простих іменних акцій ПАТ «МАРС», що складає 85,706% ста-
тутного капіталу. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ «МАРС» 
від 12.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу загальних зборів № 1/2017 від 12.04.2017 р. 

Посадова особа Баранюк Юлія Валеріївна (паспорт: серія МЕ номер 
726391 виданий 22.03.2006 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Киє-
ві), яка займала посаду Члена Правління-заступника Голови Правління, 
звільнена.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 1 рік.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ «МАРС» 
від 12.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу загальних зборів № 1/2017 від 12.04.2017 р. 

Посадова особа Варениця Василь Федорович (паспорт: серія СО но-
мер 162236 виданий 08.06.1999 р.Ленінградським РУ ГУ МВС України в 
м.Києві), яка займала посаду Члена Правління, звільнена.Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0%.Є представником акціонера - Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Фірма «ІНОР» (код ЄДРПОУ 01287185), яке є власником  
7 222 974 простих іменних акцій ПАТ «МАРС», що складає 85,706% ста-
тутного капіталу. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами ПАТ «МАРС» 
від 12.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу загальних зборів № 1/2017 від 12.04.2017 р. 

Посадова особа Абрамовський Вадим Миколайович (паспорт: серія 
МЕ номер 376200 виданий 13.02.2004 р. Дарницьким РУГУ МВС Українив 
м. Києві), призначена на посаду Голови Правління.Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%.Є представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Фірма «ІНОР» (код ЄДРПОУ 01287185), яке є власником 7 222 974 
простих іменних акцій ПАТ «МАРС», що складає 85,706% статутного капі-
талу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 4 роки.Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: виконавчий директор ТОВ «Фірма «ІНОР».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами ПАТ «МАРС» 
від 12.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу загальних зборів № 1/2017 від 12.04.2017 р. 

Посадова особа Анашкін Андрій Володимирович (паспорт: серія СН 
номер 011277 виданий 27.04.1995 р. Залізничним РУГУ МВС України в  
м. Києві), призначена на посаду Члена Правління-заступника Голови 
Правління.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Є представником акціонера - Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Фірма «ІНОР» (код ЄДРПОУ 
01287185), яке є власником 7 222 974 простих іменних акцій ПАТ «МАРС», 
що складає 85,706% статутного капіталу. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: 4 роки.Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник виконавчо-
го директора з будівництва ТОВ «Фірма «ІНОР», член НР ПАТ «МАРС». Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами ПАТ «МАРС» 
від 12.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу загальних зборів № 1/2017 від 12.04.2017 р. 

Посадова особа Лещенко Наталія Миколаївна (паспорт: серія НС но-
мер 989265 виданий 10.04.2001 р. Маньківським РВ УМВС в Черкаській 
області), призначена на посаду Члена Правління.Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%.Є представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Фірма «ІНОР» (код ЄДРПОУ 01287185), яке є власником 7 222 974 
простих іменних акцій ПАТ «МАРС», що складає 85,706% статутного капі-
талу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 4 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрис-
консульт ТОВ «Фірма «ІНОР», ПАТ «МАРС».Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

Голова Правління                    абрамовський в. м
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)  12.04.2017

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

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво «КРемеНЧУЦЬКий РемоНтНо-
мехаНIЧНий Завод»

2.Код за ЄДРПОУ: 00380391
3.Місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вулиця 

29 вересня, будинок 10/24, офіс 62а
4.Міжміський код, телефон та факс: 0677332742
5.Електронна поштова адреса: krmz2000@yandex.ru
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ» (протокол 
від 12.04.17 р.) у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень:

1. Припинено повноваження:
- Ревізора Редькіна Юрія Вікторовича, паспорт КО 273928 Крюківським 

РВ УМВС України в Полтавській обл. 20.11.01 р. На посаді перебував з 
26.04.16 р. по 12.04.17 р. Акціями Товариства не володіє.

2. Обрано строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів 
акціонерів):

- Ревізором Козлову Вікторію Олександрівну, паспорт КН 307815 Авто-
заводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 15.01.97 р. Протягом 
останніх 5 років займала наступні посади: з 03.03.10 р. – ТОВ «Кремінь 
Брок», директор. Розмір пакета акцій ПрАТ «КРМЗ» - 1 акція на загальну 
суму 1,25 грн., що становить 0,00564% в статутному капіталі емітента.Всі 
посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мо-
тивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не мають.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління _______                       дзюба о.К.  12.04.2017
                          ( підпис ) М.П. ( ініціали та прізвище керівника )

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 "аКЦIо-
НеР На СтРахова Ком-
Па НIя "IНГо УКРаїНа"

2. Код за ЄДРПОУ 16285602
3. Місцезнаходження 01054, м. Київ, Бульварно-

Кудрявська, 33
4. Міжміський код, телефон та факс 044 490-27-44 044 490-27-48
5. Електронна поштова адреса ymelnik@ingo.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ingo.ua/ua/company/rozkrittya-
informaciyi-emitentom

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

II. текст повідомлення
Компанiєю LOVINGTON HOLDINGS LIMITED/ЛОВIНГТОН ХОЛДIНГЗ 

ЛIМIТЕД, реєстрацiйний номер – НЕ 361118, мiсцезнаходження: ЛЕДРА 
БIЗНЕС ЦЕНТР, Егкомi, 2406, м. Нiкосiя, Республiка Кiпр, придбано 76385 
штук простих iменних акцiй, що складає 24,99% Статутного капiталу  
ПрАТ «АСК «IНГО Україна», код ЄДРПОУ 16285602, мiсцезнаходження: 
Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33. Iдентифiкацiя акцiонера 
Емiтента здiйснена на пiдставi виписки з облiкового реєстру рахункiв 
власникiв у зберiгача цiнних паперiв.

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 Гордiєнко Iгор миколайович 
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.04.2017
(дата)
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Річна інформація Пат «Нво «термоприлад» за 2016 рік
І. основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітен-

та, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емі-
тента: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче обєднан-
ня «Термоприлад» ім. В.Лаха», 04850451, вул. Наукова, 3, м. Львiв, 
Франкiвський, Львівська, 79060, (032) 263-03-082. Дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 13.04.2017. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію: http://www.termoprylad.bfg.lviv.
ua/4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Приватна Аудиторська фірма «Олександр і К», 30525809

5. Інформація про загальні збори. 21.04.2016, чергові, відбулись, 
кворум 94,01 % від загальної кількості голосуючих акцій. 

Порядок денний:1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та 
секретаря загальних зборів. 3. Звіт та затвердження звіту правління 
про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Визна-
чення та затвердження основних напрямів діяльності в 2017 році.  
4. Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії. 
5. Звіт наглядової ради. 6. Затвердження фінансового звіту та річного 
балансу. 7. Затвердження розподілу прибутку та (або) покриття збитків 
за результатами роботи у 2016 р. та прогнозованого нормативу розпо-
ділу прибутку у 2017 р. 8. Про зміну типу Товариства з публічного акці-
онерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну на-
йменування Товариства. 9. Внесення змін до статуту Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції. 10. Про зміну найменування 
дочірніх підприємств ДП «Термоприлад 2» та ДНВП «Термоприлад-3». 
у зв’язку з приведенням у відповідність до найменування ПрАТ НВО 
«Термоприлад». 11. Внесення змін до статутів дочірніх підприємств 
ДП «Термоприлад 2» та ДНВП «Термоприлад-3» у зв’язку зі зміною на-
йменування. шляхом викладення їх в новій редакції 12. Внесення змін 
до внутрішніх положень Товариства. 13. Відкликання та обрання Голо-
ви правління (генерального директора) та членів правління. 14. Від-
кликання та обрання членів наглядової ради. 15. Затвердження умов 

договорів з членами наглядової ради. Обрання осіб, що уповноважені 
на підписання договорів з членами наглядової ради. 16. Відкликання та 
обрання членів ревізійної комісії. 17. Затвердження умов договорів з 
членами ревізійної комісії. Обрання осіб, що уповноважені на підписан-
ня договорів з членами ревізійної комісії.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного періоду; За 
результатами періоду, що передував звітному; за простими акціями; за 
привілейо ваними акціями; за простими акціями; за привілейо ваними 
акціямиСума нарахованих дивідендів, грн; 2961289,1; 0; 0; 0Нараховані 
дивіденди на одну акцію, грн; 7,7; 0; 0; 0Сума виплачених/перерахова-
них дивідендів, грн*; 2675600,52; 0; 0; 0. Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів; 21.04.2016; Дата (дати) пе-
рерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум 
(грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату 0; Дата (дати) пере-
рахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із за-
значенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відпо-
відну дату 0

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

Найменування показника; Періодзвітний; попередній. Усього активів; 
24276; 29622.Основні засоби (за залишковою вартістю); 7058; 6218. 
Довгострокові фінансові інвестиції; 19; 19. Запаси; 9338; 11343. Сумар-
на дебіторська заборгованість; 5603; 6638. Грошові кошти та їх еквіва-
ленти; 1707; 5302Власний капітал; 22886; 25608. Статутний капітал; 
1154; 1154. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток); 17972; 20706. 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення; 0; 0. Поточні зобов'язання і 
забезпечення; 1390; 4014. Чистий прибуток (збиток) на одну просту ак-
цію (грн); 0; 0. Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн); 0; 0. Середньорічна кількість простих акцій (шт.); 0; 0

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду; 
загальна номінальна вартість 0;0; у відсотках від статутного капіталу 
0;0. Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних 
випусків протягом періоду 0;0;

Пат «Нво «термоприлад»

 Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1.Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента -

Публічне акціонерне товариство
«УКРелеКтРоаПаРат»

1.2.Організаційно-правова форма емітента-публічне акціонерне 
товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00213440
1.4. Місце знаходження : 29000, м. Хмельницький, 

вул. В. Чорновола,120
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента 0382788494, 

0382746736
1.6.Електронна поштова адреса емітента – uea@infocom.km.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації – www.uea.com.ua.
1.8.Вид особливої інформації – відомості про прийняття рішення  

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. текст повідомлення 
Загальні збори акціонерів ПАТ»УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» (протокол 

№24 вiд 7 квітня 2017 року) схвалили раніше укладені значні право-
чини мiж ПАТ»УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» та ТОВ«Торговий дім ХТК» 
( РФ, м.Москва):

• Предметом договору є поставка готової продукцiї на загальну 
суму 274 500 000,00 (двісті сімдесят чотири мільйони п’ятсот тисяч 
рублів РФ). за договором поставки № 315180 від 20.08.2015 року мiж 
ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» та ТОВ «Торговий дім ХТК».

По курсу НБУ на 07.04.2017 року (0,48019) сума по договору скла-
дає 131812,155 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 202 267,000 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi поставки готової продукцiї. що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає - 65,167 %;

• Предметом договору є поставка готової продукцiї на загальну 
суму 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів рублів РФ). за догово-
ром поставки № 316142 від 02.08.2016 року мiж ПАТ «УКРЕЛЕКТРО-
АПАРАТ» та ТОВ «Торговий дім ХТК».

По курсу НБУ на 07.04.2017 року (0,48019) сума по договору скла-
дає 72028,500 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 202 267,000 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi поставки готової продукцiї. що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає - 35,61 %;

• Предметом договору є поставка готової продукцiї на загальну 
суму 380 000 000,00 (триста вісімдесят мільйонів рублів РФ) за 
контрактом № 316245 від 12.12.2016 року та Додатковою угодою №1 
від 31.01.2017 року мiж ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» та ТОВ «Торго-
вий дім ХТК».

По курсу НБУ на 07.04.2017 року (0,48019) сума по контракту та 
додатковій угоді складає 182472,200 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 202 267,000 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi поставки готової продукцiї. що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає - 90,21 %;

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

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

Голова Правління 
Пат «УКРелеКтРоаПаРат»  Косковецька Є.С.

М.П.                        10.04.2017р.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«НаУКово-виРоБНиЧе оБЄдНаННя «теРмоПРилад» Ім. в.лаха»

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«УКРелеКтРоаПаРат» 
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код за ЄДРПОУ 14309600, місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. 
Героїв Космосу, 4, тел./факс (044)4071428, електронна адреса: jurist@
forumparkplaza.com.ua, сторінка в мережі Інтернет: forumsatellite.kiev.
ua, повідомляє про виникнення особливої інформації емітента про змі-
ну складу посадових осіб. Рішенням загальних зборів акціонерів 
13.04.2017 (протокол №1 від 13.04.2017) у зв'язку з перевиборами 
Правління та Наглядової ради:

І. Припинено повноваження членів Правління Зорич Ганни Анатолі-
ївни (займала посаду з 04.07.2014, частки в статутному капіталі емітен-
та не має) та Запольської Ганни Михайлівни (займала посаду з 
14.04.2016, частки в статутному капіталі емітента не має). Обрано до 
складу Правління безстроково: Голова Правління - Коваль Валентин 
Володимирович (обраний на повторний термін, займає посаду з 
11.04.2012, частки в статутному капіталі емітента не має, на інших під-
приємствах не працює, інших посад не займає); Член Правління – Ба-
ранович Дарія Євгеніївна (обрана вперше, частки в статутному капіталі 
емітента не має, попередні посади: 11.01.2012-27.11.2012 – менеджер 
інвестиційного відділення ПАТ КБ «Приватбанк», 11.12.2012-
16.04.2013  – менеджер зі страхування ПАТ «СК «Арсенал Страхуван-
ня», 17.04.2013-07.05.2013 – фахівець з кредитування ПАТ «ОТП Банк», 
18.08.2015-29.02.2016 – помічник фахівця відділу оренди ФОП Папазо-
ва А.В., 01.03.2016-31.12.2016 – секретар керівника ТОВ «Реал-
Контакт», з 01.01.2017 до сьогодні – секретар ФОП Потайчук І.С. – осно-
вне місце роботи, з 15.03.2017 до сьогодні за сумісництвом – секретар 
ПАТ «Форум Сателіт»); Член Правління - Дерябіна Тетяна Валеріївна 
(обрана вперше, частки в статутному капіталі емітента не має, попере-
дні посади: 01.02.2012-31.10.2013 – головний бухгалтер ТОВ «Пірамі-
да», 03.02.2014-04.08.2014 – бухгалтер ТОВ «Прімоколект-Капітал», 
05.08.2014-11.09.2015 – бухгалтер ТОВ «Кредит-Капітал», 14.09.2015-
20.11.2015 – заступник головного бухгалтера ТОВ «Бібл Джи Мікрофі-
нанс», 05.05.2016-31.12.2016 – бухгалтер ТОВ «Реал-Контакт», з 
05.05.2016 до сьогодні основне місце роботи - заступник головного бух-
галтера ПАТ «Форум Сателіт»); ІІ. Склад Наглядової ради збільшено з 
3-х до 5-ти осіб. Припинено повноваження члена Наглядової ради При-
луцької Олени Вікторівни (займала посаду з 14.04.2016, частки в ста-

тутному капіталі емітента не має). Обрано до складу Наглядової ради 
строком на 3 роки: Голова Наглядової ради - Панченко Олег Анатолійо-
вич (обраний на повторний термін, займає посаду з 11.04.2012, частки в 
статутному капіталі емітента не має, є представником акціонера – фі-
зичної особи, що має частку понад 10%, 21.07.2014-14.09.2016 - дирек-
тор (з 30.09.2014 в.о. директора) ТОВ «Форум Буд Альянс», з 04.11.2016 
до сьогодні основне місце роботи - директор ТОВ «Форбуд Україна» 
(код ЄДРПОУ 40938900, адреса: м. Київ, провулок Охтирський, 7, офіс 
1-108); Член Наглядової ради - Баленко Ігор Миколайович (обраний на 
повторний термін, займає посаду з 05.04.2002, акціонер, частка в ста-
тутному капіталі емітента - 0,00003% - 1 акція, з 15.05.2007 – ФОП, з 
12.10.2006 займає посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Фуршет» (код 
ЄДРПОУ 32161511, адреса: 04071, м. Київ, Ярославська, 57); Член На-
глядової ради – Новоселецька Аліна Віталіївна (обрана вперше, частки 
в статутному капіталі емітента не має, є представником акціонера – фі-
зичної особи, що має частку понад 10%, попередні посади: 04.02.2008-
31 03 2016 – юрисконсульт ПАТ «Банкомзв'язок», 04.04.2016-
31.12.2016  – юрисконсульт ТОВ «Аккорда», з 01.01.2017 до сьогодні – 
юрисконсульт ФОП Калініна В.С.); Член Наглядової ради – Лащевська 
Наталія Миколаївна (обрана вперше, частки в статутному капіталі емі-
тента не має, є представником акціонера – фізичної особи, що має 
частку понад 10%, попередні посади: 01.08.2008-25.11.2014 – бухгалтер 
ТОВ «Форум Менеджмент Груп», 26.11.2014-29.02.2016 – бухгалтер 
ФОП Кондратенко В.М., з 01.03.2016 до сьогодні – бухгалтер ФОП Коби-
линська Н.М.); Член Наглядової ради – Лебеденко Валентин Миколайо-
вич (обраний вперше, частки в статутному капіталі емітента не має, є 
представником акціонера – фізичної особи, що має частку понад 10%, 
попередні посади: 25.10.2016-31.12.2016 – молодший юрисконсульт 
ТОВ «Аккорда», з 01.01.2017 до сьогодні – молодший юрисконсульт 
ТОВ «Форум Груп Україна» (код ЄДРПОУ 40900270, адреса: 03680, 
м.  Київ, пров. Охтирський, буд. 7, офіс 1-106). Усі перелічені посадові 
особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни, дозволу на розкриття паспортних даних не надали. Голова правлін-
ня Коваль В.В. підтверджує достовірність інформації та визнає, що несе 
відповідальність згідно з законодавством.

 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1.Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента -

Публічне акціонерне товариство
«УКРелеКтРоаПаРат»

1.2.Організаційно-правова форма емітента-публічне акціонерне то-
вариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00213440
1.4. Місце знаходження : 29000, м. Хмельницький,вул. В.

Чорновола,120
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента 0382788494, 

0382746736
1.6.Електронна поштова адреса емітента – uea@infocom.km.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації – www.uea.com.ua.
1.8.Вид особливої інформації – відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
2. текст повідомлення 

Загальні збори акціонерів ПАТ»УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» (протокол 
№24 вiд 7 квітня 2017 року) дали згоду на попереднє підписання Голо-
вою Правління наступних значних правочинів за участю Товариства у 
період до дати проведення наступних річних загальних зборів Товари-
ства:

• Предметом договору є поставка на підприємство електротехнічної 
сталі на загальну суму 100 млн. доларів США.

По курсу НБУ на 07.04.2017 року (27,100326) сума договорів складає 
2 710 032,600 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 202 267,000 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi скла-
дає - 1339,83 %; 

• Предметом договору є поставка готової продукцiї на загальну суму 
100 млн. доларів США.

По курсу НБУ на 07.04.2017 року (27,100326) сума договорів складає 
2 710 032,600 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 202 267,000 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi скла-
дає – 1339,83 %; 

• Предметом договору є поставка готової продукцiї на загальну суму 
1 000 000 000,00 руб. РФ (один мільярд рублів РФ) за Додатковою уго-
дою до Контракту №216245 від 12.12.2016 року. По курсу НБУ на 
07.04.2017 року (0, 48019) сума за додатковою угодою до контракту 
складає 480190,000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 202 267,000 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi скла-
дає - 237,40 %; 

• Предметом договору є поставка електротехнічної сталі орієнтовно 
на загальну суму 5 000 000,00 доларів США (п’ять мільйонів доларів 
США) за Договором поставки зі «STALPRODKT S.A» м. Бохня, Польща.

По курсу НБУ на 07.04.2017 року (27,100326) сума по договору скла-
дає 135501,63 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 202 267,000 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi скла-
дає - 66,99 %; 

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

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

Голова Правління 
Пат «УКРелеКтРоаПаРат»  Косковецька Є.С.

М.П.                          10.04.2017р.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ФоРУм СателІт»,

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«УКРелеКтРоаПаРат»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Електроприладпостач»

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 03680, Київ, Радищева, 3
4. Код за ЄДРПОУ 01882108
5. Міжміський код та телефон, факс 0442062046 
6. Електронна поштова адреса postach_r@ukr.net
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://elpp.com.ua/

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

ІІ. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 12.04.2017 р. (протокол № 1/2017) у 

зв’язку з закiнченням термiну повноважень прийнято рiшення про припи-
нення повноважень наступних посадових осіб:

- голови наглядової ради Зеленського Юрія Володимировича (згода на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє част-
кою 0,0003% в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 26.04.2011 р.

- члена наглядової ради Шило Олени Віталіївни (згода на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володіє част-
кою в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 26.04.2011 р.

- члена наглядової ради Малишевої Олени Миколаївни (згода на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володіє 
часткою в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 26.04.2011 р.

- члена наглядової ради Школьнікова Олександра Аркадійовича (згода 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа во-
лодіє часткою 0,0301% в статутному капiталі товариства. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 
25.08.2010 р.

- члена наглядової ради Грома Сергія Валентиновича (згода на розкрит-
тя паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 
0,5385% в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 25.08.2010 р.

- голови ревізійної комісії Швець Лілії Євгенівни (згода на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 
0,0003% в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 25.08.2010 р.

- члена ревізійної комісії Шинкаренко Ніни Тимофіївни (згода на розкрит-
тя паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 
0,0003% в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 25.08.2010 р.

- члена ревізійної комісії Панченко Ольги Миколаївни (згода на розкрит-
тя паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 
0,0003% в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 25.08.2010 р.

- члена ревізійної комісії Вишняк Світлани Георгіївни (згода на розкрит-
тя паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володіє 
часткою в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 25.08.2010 р.

- члена ревізійної комісії Ковальової Вікторії Вікторівни (згода на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володіє 
часткою в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 26.04.2011 р.

Загальними зборами акцiонерiв 12.04.2017 р. (протокол № 1/2017) 
прий нято рiшення про обрання на посаду (переобрання) наступних поса-
дових осіб:

- члена наглядової ради Зеленського Юрія Володимировича (згода на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє 

часткою 0,0003% в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 
5  рокiв обiймав наступнi посади: член наглядової ради, голова наглядової 
ради ПАТ «Електроприладпостач». Строк на який обрано - 3 роки. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- члена наглядової ради Шило Олену Віталіївну (згода на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надана). Особа не володіє часткою в 
статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала поса-
ди: член наглядової ради; бухгалтер ТДВ «Iрва»; бухгалтер ПП «Престо 
Сервiс». Строк на який обрано - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

- члена наглядової ради Малишеву Олену Миколаївну (згода на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володіє 
часткою в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 5 рокiв 
обiймала посади: член наглядової ради; директор ТОВ «Лідер Кастодіон»; 
бухгалтер ПАТ «Ірва». Строк на який обрано - 3 роки. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

- члена наглядової ради Школьнікова Олександра Аркадійовича (згода 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа во-
лодіє часткою 0,0301% в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 
5 рокiв обiймав посади: член наглядової ради Товариства, директор 
ТОВ  «Термiнал+». Строк на який обрано - 3 роки. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

- члена наглядової ради Грома Сергія Валентиновича (згода на розкрит-
тя паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє част-
кою 0,5385% в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 5 рокiв 
обiймав посади: член наглядової ради Товариства, Генеральний директор 
ТОВ «Термiнал-М». Строк на який обрано - 3 роки. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

- члена ревізійної комісії Швець Лілію Євгенівну (згода на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 
0,0003% в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 5 рокiв 
обiймала посади: голова ревiзiйної комiсi Товариства, головбух ТДВ  «IРВА». 
Строк на який обрано - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

- члена ревізійної комісії Шинкаренко Ніну Тимофіївну (згода на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє 
часткою 0,0003% в статутному капiталі товариства. Обiймала попереднi 
посади: член ревiзiйної комiсi Товариства, головбух ТДВ «НДI «Ферммаш». 
Строк на який обрано - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

- члена ревізійної комісії Панченко Ольгу Миколаївну (згода на розкрит-
тя паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє част-
кою 0,0003% в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 5 рокiв 
обiймала посади: член ревiзiйної комiсiї Товариства, головбух ТДВ КЕМЗ 
«Стенд». Строк на який обрано - 3 роки. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

- члена ревізійної комісії Вишняк Світлану Георгіївну (згода на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володіє част-
кою в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала 
посади: член ревiзiйної комiсiї Товариства, головбух ТОВ «Термiнал-М». 
Строк на який обрано - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

- члена ревізійної комісії Ковальову Вікторію Вікторівну (згода на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володіє 
часткою в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 5 рокiв 
обiймала посади: член ревізійної комісії Товариства; головний бухгалтер 
ТОВ «Торгтрейд-2005». Строк на який обрано - 3 роки. Непогашеної суди-
мості 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 з 
законодавством.

2. Найменування посади: 
Голова правління  лисенко ліна миколаївна.

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «елеКтРоПРиладПоСтаЧ»

 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 «СУми-авто»
2. Код за ЄДРПОУ
03120443
3. Місцезнаходження
40002 Суми Роменська, 98

4. Міжміський код, телефон та факс
(0542) 770 467 (0542) 770 467
5. Електронна поштова адреса
main@sumyavtocom.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
http://sumy-avto.ukravto.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

Зміна складу посадових осіб емітента

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СУми-авто»
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ІІ. текст повідомлення
Припинено повноваження посадової особи - Голови Наглядової ради 

Козiса Олександра Миколайовича. Рішення про припинення повноважень 
прийнято Загальними Зборами акціонерів 11.04.2017 р. Припинення по-
вноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Збо-
рів акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2017 р.) у зв'язку з переоб-
ранням складу Наглядової Ради Товариства Посадова особа Козіс 
Олександр Миколайович (не надана згода фізичної особи на розкриття 
паспортних даних), яка займає посаду Голови Наглядової ради, припиняє 
свої повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 1 рік. Нікого не обрано на посаду замість особи, повно-
важення якої припинено. 

Припинено повноваження посадової особи - Члена Наглядової ради Бей 
Наталiї Олександрiвни. Рішення про припинення повноважень прийнято 
Загальними Зборами акціонерів 11.04.2017 р. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів 
Товариства (Протокол від 11.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу 
Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Бей Наталія Олександрiвна 
(не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка за-
ймає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Припинено повноваження посадової особи - Члена Наглядової ради Се-
нюти Iгоря Васильовича. Рішення про припинення повноважень прийнято 
Загальними Зборами акціонерів 11.04.2017 р. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів 
Товариства (Протокол від 11.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу 
Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Сенюта Ігор Васильович (не 
надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає 
посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Припинено повноваження посадової особи - Члена Наглядової ради Ко-
рольчук Юрія Степановича. Рішення про припинення повноважень прийня-
то Загальними Зборами акціонерів 11.04.2017 р. Припинення повноважень 
посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів 
Товариства (Протокол від 11.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу 
Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Корольчук Юрій Степанович 
(не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка за-
ймає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Припинено повноваження посадової особи - Члена Наглядової ради 
Прилуцької Валентини Іванівни. Рішення про припинення повноважень 
прийнято Загальними Зборами акціонерів 11.04.2017 р. Припинення по-
вноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Збо-
рів акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2017 р.) у зв'язку з переоб-
ранням складу Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Прилуцька 

Валентина Іванівна (не надана згода фізичної особи на розкриття пас-
портних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої 
повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 1 рік.

Козіса Олександра Миколайовича (не надана згода фізичної особи на 
розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Рі-
шення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 11.04.2017 р. 
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів 
акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням 
складу Наглядової Ради Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: Голова Правління. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій осо-
бі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпора-
ція».

Бей Наталію Олександрівну (не надана згода фізичної особи на розкрит-
тя паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Рішення про 
обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 11.04.2017 р. Обрання 
посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів 
Товариства (Протокол від 11.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу 
Наглядової Ради Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових ко-
мунікацій. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

Сенюту Ігоря Васильовича (не надана згода фізичної особи на розкриття 
паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Рішення про 
обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 11.04.2017 р. Обрання 
посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів 
Товариства (Протокол від 11.04.2017 р) у зв'язку з переобранням складу 
Наглядової Ради Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: Начальник департаменту майнових відносин. Розмір пакету акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Україн-
ська автомобільна корпорація».

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

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

2.
Генеральний директор   дворський С.я.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  12.04.2017
  (дата)

ПовІдомлеННя
про виникнення особливої інформації емітента 

Пат «ІллІНеЦЬКе ПБмП №5»
1 Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Іл-
лінецьке пересувне будівельно-монтажне підприємство №5 »

2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01350937
3. Місцезнаходження: 22700, Вінницька область, Іллінецький район, 

м.Іллінці, вул. Залізнодорожна, 50.
4.Міжміський код, телефон та факс: (04345) 2-12-78, 2-12-78
5. Електронна поштова адреса: ilpmk5@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: ilpbmp5.com.ua
7.Вид особливої інформації: Відомості про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів
2 текст повідомлення: 

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Іллінецьке ПБМП №5», що відбу-
лись 11.04.2017 р., прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення таких 
значних правочинів:

I. правочини, направлені на придбання Товариством оборотних засобів 
для здійснення господарської діяльності, включаючи товари, сировину, па-
ливо, матеріали, енергоресурси, інше майно тощо на граничну сукупну вар-
тість 2250,0 тис.грн, або 74,1% до вартості активів Товариства за даними 

останньої річної фінансової звітності
II. правочини, направлені на реалізацію послуг, що надаються Товари-

ством, а саме здійснення капітальних ремонтів будівель, споруд, житлових 
приміщень, приміщень під офіси тощо на граничну сукупну вартість  
4500,0 тис.грн., або 148,3% до вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності

Гранична сукупність вартості правочинів становить 6750,0 тис.грн. Вар-
тість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 
3035,0 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 222,4 %.

Загальна кількість голосуючих акцій, відповідно переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 24 годину 
05.04.2017 року - 814160 голосів

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 814160 голосів . Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення - 814160 голосів

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

3 Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством України:

директор ________________________ Касяненко Iван Павлович 
                            / підпис МП /



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 14 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Пат «елеКтРоПРилад-
ПоСтаЧ», 01882108, Радiщева 3, м.Київ, Солом'янський, 03124, // 044 
206-20-46

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: 
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Аудит Кон-
салт Україна», 35572900

5. Інформація про загальні збори
19.04.2016, чергові
Перелік питань:
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Затвердження Голови та обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Заслуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяльність 

товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Заслуховування звіту Ревізійної комісії про роботу у 2015 році та 

прий няття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Заслуховування звіту Наглядової ради про роботу у 2015 році та 

прий няття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2015 рік.
7. Розподілу прибутку і збитків товариства за 2015 рік. 
Результати розгляду питань: 
1. Обрати Лічильну комісію Зборів в наступному складі: Голова Лічиль-

ної комісії: Копаниця Н.В.; члени комісії: Хромушина Г.С., Пльонкіна Т.В.; 
2. Затвердити головою Зборів Лисенко Л.М. та обрати секретарем Збо-

рів Кебкала С.М.; 
3. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність То-

вариства у 2015 році затвердити, роботу Правління визнати задовільною; 
4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про її роботу за 2015 рік 

та прийняти до уваги висновки по річному звіту і балансу Товариства за 
2015 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною; 

5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про її роботу у 2015 
році. Роботу Наглядової ради визнати задовільною; 

6. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік; 
7. Прибуток (збитки) Товариства між акціонерами Товариства не розпо-

діляти.
6. Інформація про дивіденди

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що пере-

дував звітному
за про-
стими 
акція-

ми

за приві-
лейова-

ними 
акціями

за про-
стими 
акція-

ми

за приві-
лейова-

ними 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0

Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн*

0 0 0 0

Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів
Дата (дати) перерахування дивіден-
дів через депозитарну систему із за-
значенням сум (грн) перерахованих 
дивідендів на відповідну дату**
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів безпосе-
редньо акціонерам із зазначенням 
сум (грн) перерахованих/відправле-
них дивідендів на відповідну дату**

* У випадку виплати акціонерним товариством дивідендів через депози-
тарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акці-
онерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних папе-
рів, відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на 
фінансових ринках. 

** У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім 
особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати та-
ких виплат.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 56885 56924
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5680 5923
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 53 60
Сумарна дебіторська заборгованість 319 298
Грошові кошти та їх еквіваленти 57 58
Власний капітал 53850 52452
Статутний капітал 998 998
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4125 2531
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 3035 4472
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3990197 3990197
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від статутно-
го капіталу

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

Правління

код за ЄДРПОУ 04786807, місцезнаходження: вул. Брюлло-
ва,  7, м. Київ, 03049, тел/факс (044)5370212, електронна адреса 
v.koval@forumgroup.com.ua, сторінка в мережі Інтернет для додат-
кового розкриття інформації: iktp.kiev.ua, повідомляє про виник-
нення особливої інформації емітента про зміну складу посадових 
осіб. Рішенням загальних зборів акціонерів 12.04.2017 (протокол 
№1 від 12.04.2017) у зв’язку з перевиборами Наглядової ради: 
1. Припинено повноваження членів Наглядової ради - Скутської 
Ірини Миколаївни (займала посаду з 15.04.2015, частки в статут-
ному капіталі емітента не має) та Котьолкіної Ірини Євгенівни (за-
ймала посаду з 13.04.2012, частки в статутному капіталі емітента 
не має); 2. Обрано новий склад Наглядової ради строком на 
3 роки: Голова - Золотарьова Наталя Олександрівна (обрана на 
повторний термін, займає посаду з 15.04.2015, частки в статутно-
му капіталі емітента не має, є представником акціонера – фізичної 
особи, що має частку понад 10%, попередні посади: з 04.07.2011 
до сьогодні - директор з комерційних питань ТОВ «Полідромос» (за 
сумісництвом); з 01.07.2011 до сьогодні основне місце роботи - ау-
дитор ТОВ  «Ауди торська фірма «Регістр» (код ЄДРПОУ 21647622, 
адреса: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 84, кв. 35); 

Член – Циганок Ольга Сергіївна (обрана вперше, частки в статут-
ному капіталі емітента не має, є представником акціонера – фізич-
ної особи, що має частку понад 10%, попередні посади: 01.03.2011–
09.12.2014 – інспектор з кадрів ТОВ «Баядера Логістик», 
11.12.2014–31.12.2016  – провідний менеджер з персоналу 
ТОВ  «Аккорда», 01.04.2016–31.12.2016 – менеджер з персоналу 
ТОВ «Реал-Контакт», 01.04.2016–31.12.2016 – менеджер з персо-
налу ТОВ «Інжагро», з 01.01.2017 до сьогодні основне місце робо-
ти – провідний менеджер з персоналу ФОП Калініна В.С. 
(ІПН 2929204688); Член – Карпенко Аліна Василівна (обрана впер-
ше, частки в статутному капіталі емітента не має, є представником 
акціонера – фізичної особи, що має частку понад 10%, попередні 
посади: 01.07.2013 – 03.12.2015 – бухгалтер ТОВ «Агрофірма 
«Маяк», 18.08.2016 – 31.12.2017 – бухгалтер ТОВ «Інжагро», з 
01.01.2017 до сьогодні основне місце роботи – бухгалтер ФОП  Вер-
нигора В.А. (ІПН  2469618547). Усі перелічені посадові особи не 
мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, 
дозволу на розкриття паспортних даних не надали. Директор Лок-
тіонова Ю.В. підтверджує достовірність наведеної інформації та 
визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«ІНСтитУт (ЦеНтР) КомПлеКСНих тРаНСПоРтНих ПРоБлем»,
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування Публiчне акцiонерне то-

вариство по газопостачанню та газифiкацiї «Гусятингаз» 2. Код за 
ЄДРПОУ 21135371 3. Місцезнаходження 48201, Тернопільська обл.,  
смт. Гусятин, вул. Суходiльська, 67 4. Міжміський код, телефон та факс 
0355721300, 0355721413 5. Електронна поштова адреса gusyatyn@tgaz.
te.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації http://husyatingaz.tgaz.te.ua 7. Вид осо-
бливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  
II. Текст повідомлення: Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Гусятингаз» 
11.04.2017 р. (протокол вiд 11.04.2017 р. №1) прийнято рiшення про при-
пинення повноважень в зв’язку з закiнченням термiну повноважень: голови 
наглядової ради Караванського Олега Iвановича (посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних).Термiн перебування на посадi –  
1 рiк. Розмір пакету акцій 0%. члена наглядової ради Резнiченко Наталiї 
Анатолiївни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них).Термiн перебування на посадi – 1 рiк. Розмір пакету акцій 0%. члена 
наглядової ради Пташника Андрiя Юрiйовича (посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних).Термiн перебування на посадi –  
1 рiк. Розмір пакету акцій 0%. члена наглядової ради Чайкiвського Зiновiя 
Ярославовича (паспорт МС 164843, виданий Гусятинським РВ УМВСУ в 
Тернопiльськiй обл. 28.03.1997 р.).Термiн перебування на посадi – 1 рiк. 
Розмір пакету акцій 0.390091%. члена наглядової ради Кузика Романа Бог-
дановича (паспорт МС 654043, виданий Гусятинським РВ УМВСУ в 
Тернопiльськiй обл. 08.02.2000 р.).Термiн перебування на посадi – 1 рiк. 
Розмір пакету акцій 0.390091%. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Гуся-
тингаз» 11.04.2017 р. (протокол вiд 11.04.2017 р. №1) прийнято рiшення 

про обрання: головою наглядової ради Караванського Олега Iвановича 
(посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) – пред-
ставник акціонера-юридичної особи ПАТ «Тернопiльгаз». Термiн обран-
ня  – 1 рiк. Розмір пакету акцій 0%. Iншi посади, якi посадова особа обiймала 
протягом останнiх 5 рокiв: голова правлiння ПАТ «Тернопiльгаз». членом 
наглядової ради Резнiченко Наталiї Анатоліївни – представника акцiонера-
юридичної особи НАК «Нафтогаз України». Термiн обрання – 1 рiк. Розмір 
пакету акцій 0%. Згоди на поширення iнформацiї стосовно розкриття пас-
портних даних та посад, якi займала протягом останнiх 5 рокiв, посадова 
особа не надала. членом наглядової ради Пташника Андрiя Юрійовича – 
представник акцiонера-юридичної особи НАК «Нафтогаз України». Термiн 
обрання – 1 рiк. Розмір пакету акцій 0%. Згоди на поширення iнформацiї 
стосовно розкриття паспортних даних та посад, якi займала протягом 
останнiх 5 рокiв, посадова особа не надала. членом наглядової ради акці-
онера Чайкiвського Зiновiя Ярославовича (паспорт МС 164843, виданий 
Гусятинським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 28.03.1997 р.). Термiн об-
рання – 1 рiк. Розмір пакету акцій 0,390091%. Iншi посади, якi посадова 
особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: диспетчер Гусятинського УЕГГ 
ПАТ «Тернопiльгаз». членом наглядової ради акціонера Кузика Романа 
Богдановича (паспорт МС 654043, виданий Гусятинським РВ УМВСУ в 
Тернопiльськiй обл. 08.02.2000 р.). Термiн обрання – 1 рiк. Розмір пакету 
акцій 0,390091%. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом 
останнiх 5 рокiв: диспетчер Гусятинського УЕГГ ПАТ «Тернопiльгаз». Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 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 Голова правлiння Слiпець П.Я.

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво По ГаЗоПоСтаЧаННЮ та ГаЗиФIКаЦIї «ГУСятиНГаЗ»

ПовІдомлеННя
про виникнення особливої інформації емітента 

Прат «УлаНІвСЬКий аГРомаш» 
1. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Уланівський Агромаш «

2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00902240
3. Місцезнаходження 22032 Вінницька область, Хміль-

ницький район, с. Уланiв, вул. 
Миру,39

4.Міжміський код, телефон та факс 04338 3-12-78 , 3-12-78 
5. Електронна поштова адреса ulanov-agro@yandex.ru 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

ulanivagromash.com.ua 

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

2. текст повідомлення: 
2.1. Наглядовою радою Прат «Уланівський агромаш» від 

11.04.2017 р. прийнято рішення про 
ПРиПиНеННя ПовНоваЖеНЬ : голова Правління Осадчук Валерiй 

Iванович, паспорт АА 503558 виданий Хмiльницьким РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi 10.07.1997 р., часткою у статутному капіталі Товариства 
не володіє,, перебував на посаді протягом 3 років. Підстава такого рішення: 
закінчення терміну перебування особи на цій посаді. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою ра-
дою Товариства про припинення повноважень голови та членів Правління. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Наглядовою радою Прат «Уланівський агромаш» від 
11.04.2017 р. прийнято рішення про 

ПРиПиНеННя ПовНоваЖеНЬ : член Правління Чехiвська Валенти-
на Петрiвна, паспорт АТ № 160681 виданий Хмільницьким МРВ УМВС 
України у Вінницькій обл. 17.06.2016 р., часткою у статутному капіталі То-
вариства не володіє, перебувала на посаді протягом 3 років. Підстава тако-
го рішення: закінчення терміну перебування особи на цій посаді. Обґрунту-
вання змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення 
Наглядовою радою Товариства про припинення повноважень голови та 
членів Правління. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

2.3. Наглядовою радою Прат «Уланівський агромаш» від 
11.04.2017 р. прийнято рішення про 

ПРиПиНеННя ПовНоваЖеНЬ : член Правління Шемета Людмила 
Теофилівна, паспорт АА 755501 виданий Хмiльницьким МРВ УМВС Украї-
ни у Вiнницькiй областi 16.04.1998 р., акціями Товариства не володіє, пере-
бувала на посаді протягом 1 року. Підстава такого рішення: закінчення тер-
міну перебування особи на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства 

про припинення повноважень голови та членів Правління. Особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.4. Наглядовою радою Прат «Уланівський агромаш» від 
11.04.2017 р. прийнято рішення про 

оБРаННя : голова Правління Осадчук Валерiй Iванович, паспорт АА 
503558 виданий Хмiльницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 
10.07.1997 р., часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, обрано 
на необмежений термін до прийняття рішення Наглядовою радою про при-
пинення його повноважень. Підстава такого рішення: формування персо-
нального складу Правління Товариства. Обґрунтування змін у персональ-
ному складі посадових осіб: змін на посаді голови Правління не відбулось, 
у зв»язку з обранням на цю посаду тої самої особи. Останніх 5 років 
обiймає посаду голови Правління ПрАТ «Уланівський Агромаш», одночас-
но обiймає посаду директора ТОВ «Агрофiрма «Уланiвська». Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.5. Наглядовою радою Прат «Уланівський агромаш» від 
11.04.2017 р. прийнято рішення про 

оБРаННя : член Правління Шемета Людмила Теофилівна, паспорт АА 
755501 виданий Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi 
16.04.1998 р., акціями Товариства не володіє, обрано на необмежений тер-
мін до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення її повнова-
жень. Підстава такого рішення: формування персонального складу Прав-
ління Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових 
осіб: змін на посаді члена Правління не відбулось, у зв»язку з обранням на 
цю посаду тої самої особи. Іншими посадами, що обіймала протягом остан-
ніх 5 років були: головний бухгалтер ДП «Літинський райагроліс», з квітня 
2015 р. бухгалтер ПрАТ «Уланівський Агромаш», з квітня 2016 р. головний 
бухгалтер ПрАТ «Уланівський Агромаш». Особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

2.6. Наглядовою радою Прат «Уланівський агромаш» від 
11.04.2017 р. прийнято рішення про 

оБРаННя : член Правління Чехiвська Валентина Петрiвна, паспорт АТ 
№ 160681 виданий Хмільницьким МРВ УМВС України у Вінницькій обл. 
17.06.2016 р., часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, обрано 
на необмежений термін до прийняття рішення Наглядовою радою про при-
пинення її повноважень. Підстава такого рішення: формування персональ-
ного складу Правління Товариства. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: змін на посаді члена Правління не відбулось, у 
зв»язку з обранням на цю посаду тої самої особи. Останніх 5 років обiймає 
посаду економіста ПрАТ «Уланівський Агромаш», одночасно обiймає по-
саду економiста ТОВ «Агрофiрма «Уланiвська». Особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

директор ________________________ осадчук валерiй Iванович
                                   / підпис МП /
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ПРиватНе ЗаПоРIЗЬКе оБлаСНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво По тУРиЗмУ та еКСКУРСIях 

“ЗаПоРIЖтУРиСт”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента Приватне Запорiзьке обласне 

акцiонерне товариство по туризму 
та екскурсiях "Запорiжтурист"

2. Код за ЄДРПОУ 02647444
3. Місцезнаходження 69017, м. Запорiжжя, о. Хортиця, ДСП
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 286-53-62 (061) 286-53-64
5. Електронна поштова адреса zaptourist@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

zpturist.zp.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

Посадова особа Член Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(Паспорт: серiя МЮ номер 317430, виданий Рiвненським МВУДМС України в 
Рiвненськiй областi 02.02.2013р.) обрано на посаду 11.04.2017 р. Загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-34-11 вiд 11.04.2017р.) термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: Голова правлiння ПрАТ «Рiвнетурист», Голова правлiння ПрАТ «Укр-
проф тур», Президент ПрАТ «Укр проф тур». Посадова особа є представником 
акцiонера ПрАТ «Укр проф тур» (код ЄДРПОУ 02605473).

Посадова особа Член Наглядової ради Сєдов Валерiй Миколайович 
(паспорт: серiя СА номер 931477, виданий Ленiнський РВ УМВС України в 
Запорiзькiй обл. 09.03.1999р.) обрано на посаду 11.04.2017 р. Загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-34-11 вiд 11.04.2017р.) термiном на 
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: Голова Запорiзького обкому ПМГУ. Посадова особа 
є представником акцiонера ПрАТ «Укр проф тур» (код ЄДРПОУ 02605473).

Посадова особа Член Наглядової ради Бойко Олена Iванiвна (паспорт: 
серiя СА номер 156958, виданий Шевченкiвським РВ УМВС України в 
Запорiзькiй обл. 21.03.1996р.) обрано на посаду 11.04.2017 р. Загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-34-11 вiд 11.04.2017р.) термiном на 
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: Голова Запорiзького обкому профспiлки працiвникiв 
культури України. Посадова особа є представником акцiонера ПрАТ «Укр-
проф тур» (код ЄДРПОУ 02605473).

Посадова особа Член Наглядової ради Сiкан Павло Степанович (пас-
порт: серiя СО номер 769390, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi 08.11.2001р.) обрано на посаду 11.04.2017 р. Загальними зборами 
акцiонерiв (Рiшення №Р-34-11 вiд 11.04.2017р.) термiном на 3 роки. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: керiвник Управлiння корпоративних прав ФПУ. Посадова особа є 
представником акцiонера ПрАТ «Укр проф тур» (код ЄДРПОУ 02605473).

Посадова особа Член Наглядової ради Найдюк Вадим Володимирович 
(паспорт: серiя АС номер 293174 виданий Луцьким МУ УМВС України у 
Волинськiй областi, 20.06.1997) обрано на посаду 11.04.2017 р. Загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-34-11 вiд 11.04.2017р.) термiном на 
3  роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: Вiце-президент ПрАТ «Укр проф тур», заступник Голо-
ви правлiння ЗАТ «Волиньтурист», начальник вiддiлу з майнових питань 
ПрАТ «Укр проф тур», заступник керiвника департаменту юридичного забез-
печення та корпоративних прав ФПУ- керiвник Управлiння правової роботи, 
начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту ПрАТ «Укрпрофур». Посадова особа 
є представником акцiонера ПрАТ «Укр проф тур» (код ЄДРПОУ 02605473).

Посадова особа Голова Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(Паспорт: серiя МЮ номер 317430, виданий Рiвненським МВУДМС України 
в Рiвненськiй областi 02.02.2013р.) припинено повноваження 11.04.2017 р. 
на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-34-10 вiд 
11.04.2017р.) у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 23.06.2016 року.

Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Сєдов Валерiй Ми-
колайович (паспорт: серiя СА номер 931477, виданий Ленiнський РВ УМВС 
України в Запорiзькiй обл. 09.03.1999р.) припинено повноваження 
11.04.2017 р. на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення 
№Р-34-10 вiд 11.04.2017р.) у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повнова-
жень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 13.06.2016 року.

Посадова особа Секретар Наглядової ради Сiкан Павло Степанович 
(паспорт: серiя СО номер 769390, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС Укра-
їни в м. Києвi 08.11.2001р.) припинено повноваження 11.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-34-10 вiд 
11.04.2017р.) у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 13.06.2016 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Бойко Олена Iванiвна (паспорт: 
серiя СА номер 156958, виданий Шевченкiвським РВ УМВС України в 
Запорiзькiй обл. 21.03.1996р.) припинено повноваження 11.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-34-10 вiд 
11.04.2017р.) у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 25.04.2016 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Головенець Василь Сергiйович 
(паспорт: серiя АС номер 341290, виданий Луцьким МУ УМВС України у 
Волинськiй областi 17.11.1997р.) припинено повноваження 11.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-34-10 вiд 
11.04.2017р.) у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 25.04.2016 року.

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Мирошниченко Валентина 
Михайлiвна (паспорт: серiя СВ номер 201466, виданий Хортицьким РВ 
УМВС України в Запорiзькiй обл. 16.03.2000р.) припинено повноваження 
11.04.2017 р. на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення 
№Р-34-13 вiд 11.04.2017р.) у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повнова-
жень. Володiє привiлейованими iменними акцiями ПрАТ «Запорiжтурист» в 
кiлькостi 11 шт., що складає 0,0040% у статутному капiталi емiтента. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: з 16.04.2014 року.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Теодоренко Юрiй Вiкторович 
(паспорт: серiя СА номер 556782, виданий Орджонiкiдзевський РВ УМВС 
України в Запорiзькiй обл. 01.10.1997р.) припинено повноваження 
11.04.2017 р. на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення 
№Р-34-13 вiд 11.04.2017р.) у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повнова-
жень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 16.04.2014 року.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Образок Валентина 
Олександрiвна (паспорт: серiя СВ номер 193798, виданий Шевченкiвським 
РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 13.06.2000р.) припинено повноважен-
ня 11.04.2017 р. на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення 
№Р-34-13 вiд 11.04.2017р.) у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повнова-
жень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 16.04.2014 року.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Мирошниченко Валентина 
Михайлiвна (паспорт: серiя СВ номер 201466, виданий Хортицьким РВ 
УМВС України в Запорiзькiй обл. 16.03.2000 р.) обрано на посаду 
11.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-34-14 вiд 
11.04.2017р.) термiном на 3 роки. Володiє привiлейованими iменними 
акцiями ПрАТ «Запорiжтурист» в кiлькостi 11 шт., що складає 0,0040% у ста-
тутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: головний 
бухгалтер готелю «Хортиця» - фiлiї ПрАТ «Запорiжтурист». Посадова особа 
є представником акцiонера ПрАТ «Укр проф тур» (код ЄДРПОУ 02605473).

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Теодоренко Юрiй Вiкторович 
(паспорт: серiя СА номер 556782, виданий Орджонiкiдзевський РВ УМВС 
України в Запорiзькiй обл. 01.10.1997р.) обрано на посаду 11.04.2017 р. 
Загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-34-14 вiд 11.04.2017р.) 
термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: голова профспiлки працiвникiв 
будiвництва та промисловостi будiвельних матерiалiв України в Запорiзькiй 
областi. Посадова особа є представником акцiонера ПрАТ «Укр проф тур» 
(код ЄДРПОУ 02605473).

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Образок Валентина 
Олександрiвна (паспорт: серiя СВ номер 193798, виданий Шевченкiвським 
РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 13.06.2000р.) обрано на посаду 
11.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-34-14 вiд 
11.04.2017р.) термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: головний бухгалтер 
профспiлки працiвникiв радiоелектронiки та машинобудiвництва України в 
Запорiзькiй областi. Посадова особа є представником акцiонера ПрАТ  «Укр-
профтур» (код ЄДРПОУ 02605473).

Голова правління
Прат «Запоріжтурист» _________ Бiлоблоцький вiктор миколайович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
Пат «УКРНаФтохІмПРоеКт» 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО 

ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИ-
ЄМСТВ» «УКРНАФOХІМПРОЕКТ»

2. Код за ЄДРПОУ 21489100
3. Місцезнаходження 04053 Київ Кудрявський узвіз 5-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 482 58 70 (044) 272 18 03
5. Електронна поштова адреса PPo2006@unxp.relc.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http:www.unxp.com.ua/
osobliva12042017.pdf

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про звільнення Голови Наглядової Ради та членів Наглядової 
Ради ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» прийнято на загальних зборах акціо-
нерів 12.04.2017 р. Звільнення посадових осіб виконано на підставі вимоги 
Закону України «Про акціонерні товариства» щодо щорічного переобрання 
членів Наглядової Ради. 

Рішення про звільнення Голови Наглядової Ради Балавадзе Лашаприй-
нято на загальних зборах акціонерів 12.04.2017 р. Посадова особа Балава-
дзе Лаша згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Акціонер, 
представником якого є Балавадзе Лаша, володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 99,67452%. Акціонер, представником якого є Балавадзе 
Лаша, володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді члена Нагдядової Ради: з 25.11.2016р. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді Голови Наглядової Ради: з 
20.01.2017р. 

Рішення про звільнення Члена Наглядової Ради Девдаріані Нана при-
йнято на загальних зборах акціонерів 12.04.2017 р. Посадова особа Девда-
ріані Нана згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Акціонер, 
представником якого є Девдаріані Нана, володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 99,67452%. Акціонер, представником якого є Девдаріані 
Нана, володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради: з 25.11.2016 р.

Рішення про звільнення Члена Наглядової Ради Буздум В'ячеслава 
прийнято на загальних зборах акціонерів 12.04.2017 р. Посадова особа 
Буздум В'ячеслав згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. 
Акціонер, представником якого є Буздум В'ячеслав, володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 99,67452%. Акціонер, представником якого є 
Буздум В'ячеслав, володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради: з 
25.11.2016 р. 

Рішення про звільнення Члена Наглядової Ради Медоїдзе Гела прийня-
то на загальних зборах акціонерів 12.04.2017 р. Посадова особа Медоїдзе 
Гела згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Акціонер, пред-
ставником якого є Медоїдзе Гела, володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 99,67452%. Акціонер, представником якого є Медоїдзе Гела, 
володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради: з 25.11.2016 р. 

Рішення про звільнення Члена Наглядової Ради Девдаріані Леонардо 
прийнято на загальних зборах акціонерів 12.04.2017 р. Посадова особа 
Девдаріані Леонардо згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. 
Акціонер, представником якого є Девдаріані Леонардо, володiє часткою в 

статутному капіталі емiтента 99,67452%. Акціонер, представником якого є 
Девдаріані Леонардо, володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 
шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради: з 
25.11.2016 р. 

На загальних зборах акціонерів 12.04.2017р. новий склад Наглядової 
Ради обрано в попередньому складі. Голова Наглядової Ради має бути об-
раний на засіданні Наглядової ради з числа обраних членів.

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 
12.04.2017 р. Девдаріані Леонардо - представник акціонера Компанії «Віль-
хельміна Холдинг Лімітед» обрано на посаду Члена Наглядової ради. Акці-
онер володiє часткою в статутному капіталі емiтента 99,67452%. Акціонер 
володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. загальною вартістю 
16 187 632,75 грн. Представник непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних річних 
загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: д/н. Згоди на оприлюднення паспортних та персональ-
них даних не надав.

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 
12.04.2017 р. Девдаріані Нана - представник акціонера Компанії «Вільхель-
міна Холдинг Лімітед» обрано на посаду Члена Наглядової ради. Акціонер 
володiє часткою в статутному капіталі емiтента 99,67452%. Акціонер 
володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. загальною вартістю 
16 187 632,75 грн. Представник непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних річних 
загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: д/н. Згоди на оприлюднення паспортних та персональ-
них даних не надала.

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 
12.04.2017 р. Баваладзе Лаша - представник акціонера Компанії «Віль-
хельміна Холдинг Лімітед» обрано на посаду Члена Наглядової ради. Акці-
онер володiє часткою в статутному капіталі емiтента 99,67452%. Акціонер 
володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. загальною вартістю 
16 187 632,75 грн. Представник непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних річних 
загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: д/н. Згоди на оприлюднення паспортних та персональ-
них даних не надав.

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 
12.04.2017 р. Буздум В'ячеслав - представник акціонера Компанії «Віль-
хельміна Холдинг Лімітед» обрано на посаду Члена Наглядової ради. Акці-
онер володiє часткою в статутному капіталі емiтента 99,67452%. Акціонер 
володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. загальною вартістю 
16 187 632,75 грн. Представник непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних річних 
загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: д/н. Згоди на оприлюднення паспортних та персональ-
них даних не надав.

Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 
12.04.2017 р. Медоїдзе Гела - представник акціонера Компанії «Вільхельмі-
на Холдинг Лімітед» обрано на посаду Члена Наглядової ради. Акціонер 
володiє часткою в статутному капіталі емiтента 99,67452%. Акціонер 
володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64750531 шт. загальною вартістю 
16 187 632,75 грн. Представник непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних річних 
загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: д/н. Згоди на оприлюднення паспортних та персональ-
них даних не надав.

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  левандовський а.С.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «УКРаїНСЬКий ІНСтитУт По ПРоеКтУваННЮ 
НаФтоПеРеРоБНих І НаФтохІмІЧНих ПІдПРиЄмСтв» «УКРНаФOхІмПРоеКт»

доповнення до повідомлення про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Пат ПолоНСЬКе ПІдПРиЄмСтво «аГРохІм» 
надрукованого у № 58 «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» від 27 березня 2017 року.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПолоНСЬКе ПІдПРиЄм-
Ство «аГРохІм» місцезнаходження якого: Україна, 30500, хмель-
ницька область, м.Полонне, вулиця Залізнична,131 Повідомляє акці-
онерів про внесення змін до проекту порядку денного (переліку питань, 
що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Полонське підприємство «Агрохім», що відбудуться 28 квітня 
2017 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 30500, хмель-

ницька область, м. Полонне, вул. Залізнична,131 актова зала, шля-
хом включення додаткових питань:

10 Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядо-
вої ради.

11. Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства. За-
твердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться із ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами на-
глядової ради Товариства.

12.Обрання членів Наглядової ради товариства. 
Правління 

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПолоНСЬКе ПІдПРиЄмСтво «аГРохІм»
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особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРи-

Ство «СУми-авто»
2. Код за ЄДРПОУ 03120443
3. Місцезнаходження 40002 Суми Роменська, 98
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 770 467 (0542) 770 467
5. Електронна поштова адреса main@sumyavto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://sumy-avto.ukravto.ua
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів
ІІ. текст повідомлення

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні Збори 
акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додат-

кових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів 
марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на 
загальну суму, що не перевищує 39 000 000,00 грн. (тридцять дев’ять міль-
йонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 39 000 тис.грн ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 39000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 15258 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
255,60362%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 527 362 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:527 352 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:527 352 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0.
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх 

характеру:дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» 
та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів постав-
ки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або 
іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 28 000 000,00 
грн. (двадцять вісім мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення:28 000 тис.грн ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 28 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 15 258 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
183,51029 %;

Загальна кількість голосуючих акцій: 527 362;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 527 352;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:527 352;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0 .
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: - ди-

лерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додатко-
вих угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів 
марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою 
на загальну суму, що не перевищує 21 000 000,00 грн. (двадцять один міль-
йон гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 21 000 тис.грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 21000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 15258 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
137,63272%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 527 362;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 527 352;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

527 352;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0.
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: - ди-

лерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових 
угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів мар-
ки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на за-
гальну суму, що не перевищує 134 000 000,00 грн. (сто тридцять чотири 
мільйони гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 134 000 тис.грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 134000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 15258 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
878,22781%;

Загальна кількість голосуючих акцій:527 362;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:527 352 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

527 352;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0 .
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кре-

дитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір 
яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, ви-
значених Наглядовою Радою Товариства ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 40 000 тис.грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 15258 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
262,15756%;

Загальна кількість голосуючих акцій:527 362 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 527 352;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

527 352;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0.
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:- до-

говорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості 
майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю 
майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 
000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою 
Радою Товариства ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 200 000 тис.грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 15258 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
1310,78778%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 527 362;

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СУми-авто»
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Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах:527 352 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення:527 352 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня: 0.

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори 
акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:- до-
говорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний роз-
мір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, 
визначених Наглядовою Радою Товариства ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення:100 000 тис.грн ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 15258 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
655,39389%;

Загальна кількість голосуючих акцій:527 362 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:527 352 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:527 352 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0.
ІIІ. Підпис

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

2. Генеральний директор   дворський С.я.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  12.04.2017
  (дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ 
КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 00686339
3. Місцезнаходження 42303, Україна, Сумська обл., 

Сумський р-н, с. Стецькiвка, 
вул. Ювiлейна, 1

4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 69-37-24, 69-36-14
5. Електронна поштова адреса zat_00686339@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://00686339.emitents.org

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

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» 
(надалi – емiтент) вiд 11.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 11.04.2017 
року), вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента, а саме:

- припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї емiтента - Тесленко 
Надiї Вiкторiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку 
з закiнченням термiну повноважень ревiзiйної комiсiї емiтента. Посадова 
особа володiє пакетом акцiй в статутному капiталi емiтента в розмiрi 
0.255186% його статутного капiталу, загальною номiнальною вартiстю 
5660,00 грн. На зазначенiй посадi особа перебувала – з 28.03.2014. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має; 

- припинено повноваження секретаря ревiзiйної комiсiї емiтента - Шапа-
ренко Наталiї Миколаївни (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) в зв’язку з закiнченням термiну повноважень ревiзiйної комiсiї емiтента. 
Посадова особа володiє пакетом акцiй в статутному капiталi емiтента в 
розмiрi 0.228585% його статутного капiталу, загальною номiнальною 
вартiстю 5070,00 грн. На зазначенiй посадi особа перебувала – з 28.03.2014. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має;

- припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї емiтента - Дранов-
ської Ольги Василiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з закiнченням термiну повноважень ревiзiйної комiсiї емiтента. По-
садова особа володiє пакетом акцiй в статутному капiталi емiтента в розмiрi 
0.026149% його статутного капiталу, загальною номiнальною вартiстю 
580,00 грн. На зазначенiй посадi особа перебувала – з 28.03.2014. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- обрано членом ревiзiйної комiсiї емiтента - Тесленко Надiю Вiкторiвну 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю 
обрання нового складу ревiзiйної комiсiї емiтента, з 11.04.2017. Посадову 
особу обрано термiном на 3 роки. Посадова особа володiє пакетом акцiй в 
статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.255186% його статутного капiталу, 
загальною номiнальною вартiстю 5660,00 грн. Протягом останнiх п’яти 
рокiв посадова особа займала посади: бухгалтер 1 категорiї ПАТ «СУМ-
СЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД», бухгалтер 1 категорiї ПрАТ «СУМ-
СЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД», голова ревізійної комісії емітента. По-

садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має;

- обрано членом ревiзiйної комiсiї емiтента - Шапаренко Наталiю Мико-
лаївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
необхiднiстю обрання нового складу ревiзiйної комiсiї емiтента, з 11.04.2017. 
Посадову особу обрано термiном на 3 роки. Посадова особа володiє паке-
том акцiй в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.228585% його статут-
ного капiталу, загальною номiнальною вартiстю 5070,00 грн. Протягом 
останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади: майстер цеху сушки 
зерна ПАТ «Сумський комбiкормовий завод», майстер цеху сушки зерна 
ПрАТ «СУМСЬКИЙ КОМБIКОРМОВЙ ЗАВОД», секретар ревізійної комісії 
емітента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має;

- обрано членом ревiзiйної комiсiї емiтента - Драновську Ольгу Василiвну 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю 
обрання нового складу ревiзiйної комiсiї емiтента, з 11.04.2017. Посадову 
особу обрано термiном на 3 роки. Посадова особа володiє пакетом акцiй в 
статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.026149% його статутного капiталу, 
загальною номiнальною вартiстю 580,00 грн. Протягом останнiх п’яти рокiв 
посадова особа займала посади: лаборант хiмiчного аналiзу ПАТ «СУМ-
СЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД», лаборант хiмiчного аналiзу ПрАТ 
«СУМСЬКИЙ КОМБIКОРМОВЙ ЗАВОД», член ревізійної комісії емітента. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

На пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї емiтента вiд 11.04.2017 року (про-
токол №б/н вiд 11.04.2017 року), вiдбулися змiни в складi посадових осiб 
емiтента, а саме: 

- обрано Голову Ревiзiйної комiсiї емiтента - Тесленко Надiю Вiкторiвну 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхiднiстю 
обрання Голови Ревiзiйної комiсiї емiтента, з 11.04.2017. Посадову особу 
обрано термiном на 3 роки. Посадова особа володiє пакетом акцiй в статут-
ному капiталi емiтента в розмiрi 0.255186% його статутного капiталу, за-
гальною номiнальною вартiстю 5660,00 грн. Протягом останнiх п’яти рокiв 
посадова особа займала посади: бухгалтер 1 категорiї ПАТ «СУМСЬКИЙ 
КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД», бухгалтер 1 категорiї ПрАТ «СУМСЬКИЙ 
КОМБIКОРМОВЙ ЗАВОД», голова ревізійної комісії емітента. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- обрано секретаря Ревiзiйної комiсiї емiтента - Шапаренко Наталiю Ми-
колаївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
необхiднiстю обрання секретаря Ревiзiйної комiсiї емiтента, з 11.04.2017. 
Посадову особу обрано термiном на 3 роки. осадова особа володiє паке-
том акцiй в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.228585% його статут-
ного капiталу, загальною номiнальною вартiстю 5070,00 грн. Протягом 
останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади: майстер цеху сушки 
зерна ПАТ «Сумський комбiкормовий завод», майстер цеху сушки зерна 
ПрАТ «СУМСЬКИЙ КОМБIКОРМОВЙ ЗАВОД», секретар ревізійної комісії. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

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

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

2. Найменування посади демченко олександр Iванович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.04.2017
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «СУмСЬКий КомБIКоРмовий Завод»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 14 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

18

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 «СУмСЬ-
Кий КомБIКоРмовий 
Завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00686339
3. Місцезнаходження 42303, Україна, Сумська обл., 

Сумський р-н, с. Стецькiвка, 
вул. Ювiлейна, 1

4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 69-37-24, 69-36-14
5. Електронна поштова адреса zat_00686339@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://00686339.emitents.org

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів

II. текст повідомлення
Рiшенням річних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» 
(надалi – Товариство) вiд 11.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 
11.04.2017 року) було прийняте рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів, а саме:

- попередньо схвалено вчинення Товариством протягом 1 (одного) року 
з дня проведення цих Зборiв в ходi поточної господарської дiяльностi зна-
чних правочинiв, у тому числi, але не виключно: кредитних договорiв, 
договорiв овердрафту, застави, iпотеки, а також договорiв поруки, позики, 
придбання та/або вiдчуження майна, майнових прав, цiнних паперiв та/або 
корпоративних прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення 
боргу, оренди, та iнших господарських договорiв, за якими Товариство ви-
ступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинiв сукупно за 
однорiдними ознаками протягом року), перевищує 25 вiдсоткiв, але менша 
нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства, що становить бiльше за 3107,75 тис. грн., але менше 
нiж 6215,50 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину 
(правочинiв) є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової 
вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих 
коливань курсу гривнi до iноземних валют. Уповноважено Директора (керів-
ника) Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборiв 
здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства зазначе-
них вище значних правочинiв, попередньо схвалених цими Зборами, за 

умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмово-
го погодження Наглядової ради Товариства.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
12431 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) – 50,00%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177304 шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 177304 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазначеного 
рішення - 177304 голосiв, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття вищезазначеного рішення - 0 голосiв;

- попередньо схвалено вчинення Товариством протягом 1 (одного) року 
з дня проведення цих Зборiв в ходi поточної господарської дiяльностi зна-
чних правочинiв, у тому числi, але не виключно: кредитних договорiв, 
договорiв овердрафту, застави, iпотеки, а також договорiв поруки, позики, 
придбання та/або вiдчуження майна, майнових прав, цiнних паперiв та/або 
корпоративних прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення 
боргу, оренди, та iнших господарських договорiв, за якими Товариство ви-
ступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинiв сукупно за 
однорiдними ознаками протягом року), становить 50 i бiльше вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства, що становить вiд 6215,50 тис. грн. до 50000,00 тис. грн. При цьому 
вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалежно вiд 
збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, 
збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до 
iноземних валют. Уповноважено Директора (керівника) Товариства протя-
гом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборiв здiйснювати всi необхiднi 
дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства зазначених вище значних 
правочинiв, попередньо схвалених цими Зборами, за умови отримання у 
кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження На-
глядової ради Товариства без отримання додаткового рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. Вартiсть активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 12431 тис.грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 402,22%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177304 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 177304 шт., кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазначеного рі-
шення - 177304 голосiв, кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» прийняття вищезазначеного рішення - 0 голосiв.

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 демченко олександр Iванович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.04.2017
(дата)

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
cтРахова КомПаНІя  

«ІНтеР-ПолІС»
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. Приватне акціонерне товариство cтрахова компанія «ІНТЕР-
ПОЛІС», код ЄДРПОУ 19350062, 01033, м. Київ, вул. Володимир-
ська, 69, (044) 287– 43-05
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.inter-policy.com

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2016 рік

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА», 33781592, 

майдан Володимирський, 16/1, м.Лубни, Полтавська обл., 37500, 
(05361) 77977. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017р. 
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://wildorchid.com.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«диКа оРхІдея, УКРаїНа»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«УПРавлІННя КомПлеКтаЦІї 

БУдІвелЬНих матеРІалІв УБ хаеС»
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:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКТА-

ЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УБ ХАЕС»
Код за ЄДРПОУ емітента: 31161933; адреса - 30100 , Хмельницька обл.., 

м.Нетішин , вул..Промислова , будинок 1/7 , тел./факс (03842)3-13-41
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії - 13.04.2017
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію: stockmarket.gov.ua.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КІРОВОГРАД-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ: 03120392
3. Місцезнаходження: 25011, м. Кропивницький, вул. Генерала 

Родимцева,123
4. Міжміський код, телефон та факс: (0522)-22-86-67 (0522)-22-86-67
5. Електронна поштова адреса: secretar@kiravto.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.kirovograd-avto.ukravto.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 попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення 
1) Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додат-

кових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів 
марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на 
загальну суму, що не перевищує 49 000 000,00 грн. (сорок дев’ять мільйонів 
гривень 00 копійок)

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 49 000 тис.грн. ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 49 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 26 201 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
187,01576%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 910 694;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 2 909 689;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:  

2 909 689;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0.
2) Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/

або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки 
автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або ін-
шою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 14 000 000,00 
грн. (чотирнадцять мільйонів гривень 00 копійок); ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 14 000 тис.грн. ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 14000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 26201 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
53,43308%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 910 694;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 2 909 689;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:  

2 909 689;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0.
3) Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або до-

даткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки авто-
мобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною 
особою на загальну суму, що не перевищує 11 000 000,00 грн. (одинадцять 
мільйонів гривень 00 копійок); ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 11 000 тис.грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 11000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 26201 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
41,98313%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 910 694;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 2 909 689;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:  

2 909 689;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0.
4) Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додатко-

вих угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів 
марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на 
загальну суму, що не перевищує 75 000 000,00 грн. ( сімдесят п’ять мільйо-
нів гривень 00 копійок); 

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 75 000 тис.грн. ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 75 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 26201 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
286,24862%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 910 694;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 2 909 689;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:  

2 909 689;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0.
5) Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний 

розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умо-
вах, визначених Наглядовою Радою Товариств ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 40000 тис.грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 26201 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
152,66593%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 910 694;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 2 909 689;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:  

2 909 689;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0.
6) Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в 

якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вар-
тістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 
200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядо-
вою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 200000тис.грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 26201 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
763,32964%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 910 694;

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КІРовоГРад-авто»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 14 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

20

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах: 2 909 689;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:  
2 909 689;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня: 0.

7) Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 
акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний 

розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, 
визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 100000 тис.грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 26201 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
381,66482%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 910 694;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 2 909 689;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:  

2 909 689;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0.
III. Підпис 

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

2.
Генеральний директор Скриник С.м.

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

12.04.2017 

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 
«КІРовоГРад-авто»

2. Код за ЄДРПОУ 
03120392
3. Місцезнаходження 
25011, м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева,123
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0522)-22-86-67 (0522)-22-86-67
5. Електронна поштова адреса 
secretar@kiravto.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів 11.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішен-
ня Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2017р.) у 
зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. 

Посадова особа Козіс Олександр Миколайович (не надана згода фізич-
ної особи на розкриття паспортних даних ), яка займає посаду Голови На-
глядової ради, припиняє свої повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 

акціонерів 11.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Прото-
кол від 11.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради 
Товариства. Посадова особа Бей Наталія Олександрiвна (не надана згода 
фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член 
Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 
акціонерів 11.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Прото-
кол від 11.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради 
Товариства. Посадова особа Сенюта Ігор Васильович (не надана згода фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член На-
глядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 
акціонерів 11.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Прото-
кол від 11.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради 
Товариства. Посадова особа Корольчук Юрій Степанович (не надана згода 

фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член 
Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 
акціонерів 11.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Прото-
кол від 11.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради 
Товариства. Посадова особа Прилуцька Валентина Іванівна (не надана 
згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду 
Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 
11.04.2017  р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загаль-
них Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2017 р.) у зв’язку з пе-
реобранням складу Наглядової Ради Товариства. Козіса Олександра Мико-
лайовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) 
обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: Голова Правління. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 
0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 
11.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення За-
гальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2017 р.) у зв’язку 
з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Бей Наталію Олек-
сандрівну (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) 
обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п’яти років: Заступник Голови Правління з фінансових питань і марке-
тингових комунікацій. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 
0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 
11.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення За-
гальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2017 р.) у зв’язку 
з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Сенюту Ігоря Васи-
льовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) 
обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п’яти років: Начальник департаменту майнових відносин. Розмір пакету 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера 
АТ  «Українська автомобільна корпорація».

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

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

2.
Генеральний директор Скриник С.м.

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

12.04.2017 
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ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
"НаФтохІмІК ПРиКаРПаття"

Річна інформація емітента цінних паперів для опублікування 
в офіційному друкованому виданні
І. основні відомості про емітента.

1. Повне найменування 
емітента,код за ЄДРПОУ, місце 
знаходження, місцевий код та 
телефон емітента - 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", 
00152230, 78400, Україна, Івано-
Франківська обл., м. Надвірна, 
вул. Майданська, буд. 5.

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

19.04.2017

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

nnpz.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ, 
аудиторської фірми,(П,І,Б, аудито-
ра фізичної особи — підприємця), 
якщо проведений аудит фінансо-
вої звітності -

ТзОВ «Аудит-сервіс», ІНК, 13659226

5. Інформація про загальні збори- Загальні збори акціонерів Товариства 
відбулись 11 квітня 2017 року, реєстра-
ційною комісією зафіксовано для участі 
у зборах -98,4515% голосуючих акцій (го-
лосів) ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТ-
ТЯ» , від загальної кількості голосів , які 
враховуються при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах Товариства.

6. Інформація про дивіденди. За рішенням зборів акціонерів, відрахування 
до фонду дивідендів за підсумками в 2016 році - не проводити узв’зку з збит-
ками Товариства від фінансово-господарської діяльності у звітному періоді.
Рішення щодо виплати дивідендів. Дивіденди за результатами роботи То-
вариства в 2017 році не нараховувати та не сплачувати.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності
Пат «НаФтохІмІК ПРиКаРПаття» (тис. грн.)

Найменування показника 2016 рік 2015 рік
Усього активів 1137879 1225082
Основні засоби (залишкова вартість) 110417 126316
Довгострокові фінансові інвестиції 6410 6409
Запаси 284347 281388
Сумарна дебіторська заборгованість 267743 257497
Грошові кошти та їх еквіваленти 450 6346
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -374809 -372487
Власний капітал -312186 -309864
Статутний капітал 3280.2 3280,2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1450065 1534946
Чистий прибуток (збиток) на однупросту акцію ( грн) -0,18 -7,60
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
однупросту акцію ( грн)

-0,18 -7,60

Середньорічна кількість акцій ( шт.) 13121008 13121008
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

У відсотках від статутно-
го капіталу

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Річна інформація емітента цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «КРаСНеН-
СЬКий КомБIНат хлIБоПРодУКтIв», 00952060, 80560 
Львiвська область Буський р-н, смт. Красне, вул. Залiзнична, 18, (03264) 
2-24-34; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2017; 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
krasnenskiykxp.pat.ua; 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудитор-
ська фірма «Львівський аудит», 23273456; 5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство):

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 27.04.2016
Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї, Голови та секретаря зборiв та 

затвердження регламенту загальних зборiв. 2. Звiт Директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2015р. та прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Директора.3. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть 
у 2015р.та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2015р.та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.5. Затвердження рiчного звiту това-
риства за 2015 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) това-
риства за 2015 рiк. 7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства в 
2016роцi. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили. За 
результатами розгляду питань порядку денного обрано лiчильну комiсiю, Голо-
ву та секретаря зборiв, затверджено регламент проведення зборiв, прийнято 
рiшення про затвердження звiтiв Директора, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї 
за 2015 рiк, роботу цих органiв управлiння товариством визнано задовiльною. 
Затверджено рiчний звiт за 2015 рiк, прийнято рiшення про використання чи-
стого прибутку у сумi 254 тис.грн на розвиток виробництва та покращення ОФ. 
Вирiшено у 2016 роцi продовжити прийом зерна на зберiгання, сушку; 
здiйснювати купiвлю/продаж зерна; спрямувати основнi зусилля на погашення 
iснуючої заборгованостi акцiонерного товариства та забезпечення нормальної 
дiяльностi пiдприємства. Всi рiшення прийнятi одноголосно.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 12.08.2016
Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї, Голови та секретаря зборiв 

та затвердження регламенту загальних зборiв. 2. Припинення повноважень 
членiв та Голови Наглядової ради.3. Припинення повноважень членiв та Го-
лови Ревiзiйної комiсiї. 4. Обрання членiв та Голови Наглядової ради. 5. Об-
рання членiв та Голови Ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження умов цивiльно-
правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з членами наглядової 
ради, та обрання особи, що уповноважується на пiдписання цих договорiв. 
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили. За резуль-
татами розгляду питань порядку денного обрано лiчильну комiсiю, Голову та 
секретаря зборiв, затверджено регламент проведення зборiв; припинено по-
вноваження чинного складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї; шляхом 
кумулятивного голосування обрано новий склад Наглядової ради та 
Ревiзiйної комiсiї; затверджено умови цивiльно-правових (трудових) 
договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, та уповноважено 
Директора на пiдписання цих договорiв. Всi рiшення прийнятi одноголосно

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента:

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  62898  40212
Основні засоби (за залишковою вартістю)  13135  9712
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  32843  8978
Сумарна дебіторська заборгованість  12780  21522
Грошові кошти та їх еквіваленти  109  -- 
Власний капітал  9740  12991
Статутний капітал  2033  2033
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  7703  10954
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забезпечення  53158  27221
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.01106450 0.03122640
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

0.01106450 0.03122640

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  8134144  8134144
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду 

загальна номінальна вартість 
у відсотках від статутного 
капіталу 

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

директор  тодоров вiталiй Iванович

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «СоСНиЦЬ-
Кий «РайаГРохIм», 05491965 
Сосницький, 16100, с.м.т. Сосниця, 
М.Полторацького, 1А (04655)2-11-64,

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

13.04.2017

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

http://05491965.smida.gov.ua/
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ»

1.2.Організаційно правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

01553327

1.4.Місцезнаходження 
емітента

м. Львів, вул. Бузкова, 2.

1.5.Міжміський код, телефон 
та факс емітента

(0322) 70 14 46

1.6.Електронна поштова 
адреса емітента

lgb@lviv.farlep.net

1.7. Дата вчинення події 12 квітня 2017 р.
1.8.Вид особливої інформації Прийняття рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

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

http://lvivbakaliya.pat.ua/

2. текст повідомлення: 
2.1.дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого 
органу, що його прийняв:

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» 
12 квітня 2017 року. 

2.2. відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх ха-
рактеру: 

Значні правочини, які можуть вчинятись Товариством протягом не 

більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведен-
ня даних річних загальних зборів акціонерів), предметом яких може 
бути придбання нерухомого майна, в тому числі, комплексу ПАТ «Ма-
ріупольська кондитерська фабрика «Рошен», земельної ділянки, на 
якій розташована кондитерська фабрика, нежитлових будівель та ін-
шого майна, вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності з граничною вартістю не 
нижче залишкової вартості об’єктів та не вище 40 000 000 (сорока 
мільйонів) грн. для комплексу кондитерської фабрики і 25 000 000 
(двадцяти п’яти мільйонів) грн. для земельної ділянки.

2.3.Гранична сукупність вартості правочинів: 65 000 тис. грн.
2.4.вартість активів емітента за даними останньої річної фі-

нансової звітності:
9905 тис. грн.
2.5.Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 

до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності (у відсотках):

656.23 %
2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 

акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття 
рішення:

• Загальна кількість голосуючих акцій – 318 902 голосуючих акцій.
• Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах – 317 772 голосуючих акцій.
• Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення – 317 772 голосуючих акцій.
• Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення - 0 голосуючих акцій.
3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-

формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством України:

Генеральний директор Пат «лЬвІвГУРтБаКалІя» 
_______________               Зазуляк тарас Іванович

                             / підпис МП /

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «лЬвІвГУРтБаКалІя»

Річна інформація Пат «ПЗЗБв № 1» за 2016 рік
І. основні відомості про емітента

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акцiонерне товариство 
«Полтавський завод залiзобетонних виробiв №1», 03576350, 
вул. Зiнькiвська, 19, м.Полтава, Полтавська обл., 36009, 0532-613-912. 

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017р. 

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: ttp://03576350.smida.gov.ua. 

4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: 
ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту», 
23561178.

5.Інформація про загальні збори: Чергові збори акціонерів відбулись 
24.03.2016р. Порядок денний:1) Обрання лічильної комісії та затверджен-
ня процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів.2) Об-
рання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. 3)Звіти: Правління, 
наглядової ради і ревізійної комісї про підсумки фінансово - господарської 
діяльності товариства за 2015р. Затвердження річної фінансової звітності 
та порядку розподілу прибутку (покриття збитку). 4)Прийняття рішення про 
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятися емітен-
том у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень по-
садовим особам на укладання таких правочинів. Результати розгляду пи-
тань порядку денного: всі питання розглянуті та ухвалені.

6.Інформація про дивіденди: Дивіденди у звітному та попередньому пе-
ріодах не нараховувались та не виплачувались.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2475 2552
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1355 1639
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9 10
Сумарна дебіторська заборгованість 734 686
Грошові кошти та їх еквіваленти 134 217
Власний капітал 2271 2392
Статутний капітал 754 754
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 95 226
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 204 160
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,0255 0,075

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

0,0255 0,075

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3014908 3014908
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

112,8 0

у відсотках від 
статутного капіталу

14,97 0

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

0 0

ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ПолтавСЬКий Завод ЗалIЗоБетоННих виРоБIв №1»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«віта», 30693303, провул.Купріна, 1, м. Хмельницький, ., Хмельницька, 
29000, (0382) 63-72-57

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.sites.google.com/site/pratvita/

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «вІта»
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ПовІдомлеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ІЗмаїлЬСЬ-

Кий ЦелЮлоЗНо-КаРтоННий КомБІНат»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 68603, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд. 300

шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗ-

НО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ» (надалі ПАТ «ІЦКК» або Товариство) повідо-
мляє Вас, що 24 травня 2017 року о 14.20 годині за адресою: Україна, 
68603, одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд. 300, в приміщен-
ні актового залу, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 24 травня 2017 року з 14.00 год. до 14.10 год. за адресою: 
Україна, 68603, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд. 300, в при-
міщенні актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 18.05.2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти ін-
тереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чин-
ного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління 
ПАТ «ІЦКК» Заболотна Ірина Геннадіївна. Ознайомлення з матеріалами 
зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення 
до 22.05.2017 року (включно) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 16.00 год. 
(виключаючи обідню перерву з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Украї-
на, м. Ізмаїл Одеської області, вул. Нахімова, буд. 300, ПАТ «ІЦКК». 

24 травня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у 
місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці про-
ведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою: www.ckk.сom.ua

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, 

прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу На-

глядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
13. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення Статуту у новій редакції.
14. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності Пат «ІЦКК» 

(тис. грн.)
(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. 

НКЦПФР «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного това-
риства про проведення загальних зборів»)

Найменування показника 2015 рік 2016 рік
Усього активів 97 481 106 316
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 43 499 40 527
Довгострокові фінансові інвестиції 2 597 2 566
Запаси 16 327 7 234
Сумарна дебіторська заборгованість 29 339 51 855
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 865 247
Нерозподілений прибуток - 30 726 - 35 193
Власний капітал 22 671 22 671
Статутний капітал 4 162 4 162
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 101 374 114 676
Чистий прибуток (збиток) - 4 247 - 4 467
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16649639 16649639
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 345 318
Телефон для довідок: (04841) 7-05-87.

Пат «ІЦКК» 

ПовІдомлеННя
про виникнення особливої інформації емітента 
Прат «УлаНІвСЬКий аГРомаш» 

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

"Уланівський Агромаш "
2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00902240
3. Місцезнаходження 22032 Вінницька область, Хміль-

ницький район, с. Уланiв, вул. 
Миру,39

4.Міжміський код, телефон та факс 04338 3-12-78 , 3-12-78 
5. Електронна поштова адреса ulanov-agro@yandex.ru 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

ulanivagromash.com.ua 

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

2 текст повідомлення: 
Загальними зборами акціонерів Прат «Уланівський агромаш», що 

відбулись 11.04.2017 р., прийнято рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення таких 
значних правочинів:

- правочини, направлені на придбання нафтопродуктів на граничну су-

купну вартість 1500,0 тис.грн, або 129,0% до вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності

- правочини, направлені на придбання запасних частин на граничну су-
купну вартість 600,0 тис.грн., або 51,6% до вартості активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності

- правочини, направлені на реалізацію послуг щодо ремонту с/г техніки 
на граничну сукупну вартість 600,0 тис.грн., або 51,6% до вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

Гранична сукупність вартості правочинів становить 2700,0 тис.грн. Вар-
тість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 
1162,4 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 232,3 %.

Загальна кількість голосуючих акцій, відповідно переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 24 годину 
05.04.2017 року - 482552 голосів

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 482552 голосів . Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення - 482552 голосів

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

3 Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством України:

директор ________________________     осадчук валерiй Iванович
                             / підпис МП /
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«АТП 2550»
2. Код за ЄДРПОУ 05520371
3. Місцезнаходження 14029, мiсто Чернiгiв, проспект 

Миру, будинок 235-А
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 931766 (0462) 931766
5. Електронна поштова адреса atp2550@athost.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

atp2550.athost.info

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

II. текст повідомлення
За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 

10.04.2017) схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством 
до 10 квiтня 2018 року, а саме: - щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 
кожного правочину 15 млн. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 8811,3 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 170,24%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй: 1946898 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах: 1946896 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за»: 1946896 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти»: 0 штук.

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 
10.04.2017) схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством 
до 10 квiтня 2018 року, а саме: - щодо поруки майном Товариства на гра-
ничну сукупну вартiсть кожного правочину 15 млн. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 8811,3 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 170,24%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй: 1946898 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах: 1946896 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за»: 1946896 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти»: 0 штук.

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 
10.04.2017) схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством 
до 10 квiтня 2018 року, а саме: - щодо застави майна на граничну сукупну 
вартiсть кожного правочину 15 млн. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 8811,3 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 170,24%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй: 1946898 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах: 1946896 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за»: 1946896 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти»: 0 штук.

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 
10.04.2017) схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством 

до 10 квiтня 2018 року, а саме: - щодо отримання кредиту на граничну су-
купну вартiсть кожного правочину 15 млн. грн. Залучення коштiв вчиняти 
шляхом укладення Товариством з установами банкiв генеральних кредит-
них угод, кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв гарантiй, 
iнших договорiв, а також договорiв застав, iпотек, в тому числi в забезпе-
чення зобов’язань третiх осiб.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 8811,3 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 170,24%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй: 1946898 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах: 1946896 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за»: 1946896 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти»: 0 штук.

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 
10.04.2017) схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством 
до 10 квiтня 2018 року, а саме: - щодо придбання основних засобiв на гра-
ничну сукупну вартiсть кожного правочину 15 млн. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 8811,3 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 170,24%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй: 1946898 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах: 1946896 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за»: 1946896 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти»: 0 штук.

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 
10.04.2017) схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством 
до 10 квiтня 2018 року, а саме: - щодо реалiзацiї основних засобiв на гра-
ничну сукупну вартiсть кожного правочину 15 млн. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi: 
8811,3 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 170,24%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1946898 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 
1946896 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»: 
1946896 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти»: 0 штук.

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 
10.04.2017) схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством 
до 10 квiтня 2018 року, а саме: - щодо виконання робiт на граничну сукупну 
вартiсть кожного правочину 15 млн. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 8811,3 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 170,24%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй: 1946898 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах: 1946896 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за»: 1946896 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти»: 0 штук.

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

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

М.П. 13.04.2017
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «атП 2550»

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «СтРахова 
КомПаНIя «ПРеСтиЖ», 
38272117, м. Київ, 03142, м. Київ, Василя 
Стуса, буд.35-37, тел.: ( 044) 38-39-145,

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

13.04.2017

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

www.prestige-ic.com.ua

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 р.
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 то-
ваРиСтво "тивРIвСЬКе атП - 
10543", 13335908, 23300 вiнницька об-
ласть тиврiвський район, смт.тиврiв, 
вул. тиверська, 79, 04355 2-12-41

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

12.04.2017 

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

atp10543.com.ua
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ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ЗаПоРIЗЬКе автотРаНСПоРтНе 

ПIдПРиЄмСтво 12329»
 Додаток 45

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

РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство «Запо-
рiзьке автотранспортне пiдприємст во 
12329», 03114164, 69008 Запорiзька 
область Заводський м. Запорiжжя 
Пiвденне шосе, буд. 66, 061- 222-08-98

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

13.04.2017

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

http://03114164.smida.gov.ua

Річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «вIНтеР», 01549478, 83102 донецька область 
ленiнський район м. донецька м. донецьк Стадiонна б.22,  
(062) 266-33-29. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2017р. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: www.winter.com.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: товариство з обмеженою відповідальністю 
«аудиторська фірма «аудит Сервіс Груп», 31714676. 5. Інформація 
про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство): Публiчне акцiонерне товариство «виНтеР» у 
2016 р. не проводило загальнi збори акцiонерiв згiдно сертифiкату 
№ 4008 торгово - промислової Палати України про форс - мажорнi 
обставини (обставини непереборної сили). Перiод дiї форс - мажор-
них обставин (обставин непереборної сили) настання : 23 березня 
2015 року закiнчення: тривають.

6. Інформація про дивіденди
Опис У 2016 роцi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ВIНТЕР» не скликалися 

через форс-мажорнi обставини, питання про затвердження розподiлу при-
бутку не розглядалося. Дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.
II. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

(тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  19736  26706
Основні засоби (за залишковою вартістю)  14674  16891
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  3508  6404
Сумарна дебіторська заборгованість  544  2027
Грошові кошти та їх еквіваленти  202  641
Власний капітал  7536  13800
Статутний капітал  21870  21870
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -15270  -9006
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  12200  12906
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

-1.04508530 -2.16808490

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

-1.04508530 -2.16808490

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  5993769  5993769
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Голова правлiння ____________   Рябова олена олександрiвна

ЗовНIшНЬоеКоНомIЧНа аСоЦIаЦIя 
«НовоСвIт» 

РІЧНа ІНФоРмаЦІя емІтеНта ЦІННих ПаПеРІв
I. оСНовНІ вІдомоСтІ ПРо емІтеНта

1.Повне найменування емітента: Зовнiшньоекономiчна асоцiацiя 
«Новосвiт» .

2.Місцезнаходження: 21022, місто Вінниця, провулок Станіславсько-
го 16.

3.Код за ЄДРПОУ емітента: 30594406.
4. Міжміський код та телефон – (0432)61-90-00.
5.Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних – 12.04.2016 року. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію – http://novosvit.at.ua.
7. Аудиторська фірма «Служба аудиту», ЄДРПОУ 25500146. 

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

Найменування показника Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 178261 165692
Основні засоби (за залишковою вартістю) 70350 78640
Інші фінансові інвестиції 94 1304
Запаси 13112 14313
Сумарна дебіторська заборгованість 37735 42135
Грошові кошти та їх еквіваленти 23241 10808
Власний капітал 172724 146728
Статутний капітал 7500 7500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 163349 137353
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 5537 18964
Чистий прибуток (збиток) 74049 58901
Вартість чистих активів 172724 146728

Особа, що підтверджує достовірність наведеної інформації та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством: генераль-
ний директор Кульматицький С.о.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«еКолоГоохоРоННа ФIРма «КРеома-ФаРм»

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОЛОГООХОРОННА 

ФIРМА «КРЕОМА-ФАРМ»
2. Код за ЄДРПОУ: 23729293
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Радищева, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 497-95-45
5. Електронна поштова адреса: kreoma@nbi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборiв ПрАТ «ЕОФ 

«Креома-Фарм» вiд 11.04.2017 р. (Протокол №29 рiчних загальних зборiв 
ПрАТ «ЕОФ «Креома-Фарм» вiд 11.04.2017 р.) вирiшили попередньо на-
дати згоду на укладання значних правочинiв (кредитних угод, договорiв 
застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової 
допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання договорiв надання 
послуг тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), якi будуть 
укладенi Товариством протягом року з моменту проведення цих Загаль-
них зборiв Товариства, на суму не бiльш як 1370% сукупної вартостi 
активiв за даними рiчної звiтностi за 2016 рiк (на загальну сукупну суму/
вартiсть не бiльш 899843400,00 грн. (вiсiмсот дев'яносто дев'ять мiльйонiв 
вiсiмсот сорок три тисячi чотириста гривень 00 коп.) та надати генераль-
ному директору Товариства повноваження на пiдписання вищезазначе-
них правочинiв. 

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 толчеєв Юрiй Захарович, 12.04.2017, мп.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 

«еКолоГоохоРоННа ФIРма «КРеома-ФаРм»
2. Код за ЄДРПОУ: 23729293
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Радищева, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 497-95-45
5. Електронна поштова адреса: kreoma@nbi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
www.kreoma-pharm.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ «ЕОФ «Креома-Фарм» 

вiд 11.04.2017 р. (Протокол № 29 рiчних загальних зборiв ПрАТ «ЕОФ 
«Креома-Фарм» вiд 11.04.2017 р.): 

- припинено повноваження 11.04.2017 р. на посадi Ревiзора Толчеєвої 
Тетяни Станiславiвни (паспорт ВА198575, виданий 23.05.1996 Ворошилов-
ським РВ УМВС України в м. Донецьку). Посадова особа часткою у статут-
ному капiталi Товариства володiє у розмiрi 0,06%. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

- обрано 11.04.2017 р. на посаду Ревiзора Набоку Максима 
Станiславовича (паспорт ВC151651, виданий 22.01.2000 Харцизьким МВ 
УМВС України в Донецькiй областi) строком на п'ять років. Посадова особа 
часткою у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 0,14%. Попере-
дня посада - приватний пiдприємець. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

2. Генеральний директор толчеєв Юрiй Захарович, 12.04.2017, мп.

 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1.Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента -

Публічне акціонерне товариство
«УКРелеКтРоаПаРат»

1.2.Організаційно-правова форма емітента-публічне акціонерне това-
риство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента -00 213440
1.4. Місце знаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. В. Чорново-

ла, 120
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента 0382788494,0382746736
1.6.Електронна поштова адреса емітента – uea@infocom.km.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка використовується Товари-

ством для розкриття інформації – www.uea.com.ua.
1.8.Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. текст повідомлення 

Загальними зборами акціонерів (протокол №24 від 07.04.2017 року) 
прийнято рішення про зміни у складі посадових осіб ПАТ ,,УКРЕЛЕКТРОА-
ПАРАТ». 

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Покрасса Бориса 
Йосиповича у зв’язку з закінченням терміну повноважень. Строк, протягом 
якого перебував на посаді, становить 16 років 6 місяців. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента - 11,840870 %. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голова Наглядової 
Ради не дає згоди на розкриття паспортних даних, згідно Закону України 
«Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року.

Припинено повноваження заступника Голови Наглядової ради Коренб-
літа Романа Михайловича у зв’язку з закінченням терміну повноважень. 
Строк, протягом якого перебував на посаді, становить 16 років 6 місяців. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 24,964983 %. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За-
ступник Голови Наглядової Ради не дає згоди на розкриття паспортних да-
них, згідно Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 
01.06.2010 року.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Рубінштейна Володи-
мира Ізраїловича у зв’язку з закінченням терміну повноважень. Строк, про-
тягом якого перебував на посаді, становить 6 років. Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента - 13,887073 %. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Наглядової Ради 
не дає згоди на розкриття паспортних даних, згідно Закону України «Про 
захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року.

Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Дороша Вячеслава 
Миколайовича у зв’язку з закінченням терміну повноважень. Строк, протя-
гом якого перебував на посаді, становить 8 років 10 місяців. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента - 0,000055 %. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голова Ревізійної 
комісії не дає згоди на розкриття паспортних даних, згідно Закону України 
«Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року. Нікого не 
призначено на посаду замість звільненої особи, тому що не передбачено в 
новій редакції статуту Товариства, прийнятого на загальних зборах акціо-
нерів від 7.04.2017 року такого органу управління, як Ревізійна комісія.

Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Рудюк Ванди Степа-
нівни у зв’язку з закінченням терміну повноважень. Строк, протягом якого 
перебувала на посаді, становить 6 років. Не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Член Ревізійної комісії не дає згоди на розкриття 

паспортних даних, згідно Закону України «Про захист персональних да-
них» №2297-VI від 01.06.2010 року. Нікого не призначено на посаду замість 
звільненої особи, тому що не передбачено в новій редакції статуту Товари-
ства, прийнятого на загальних зборах акціонерів від 7.04.2017 року такого 
органу управління, як Ревізійна комісія.

Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Тищук Світлани Лео-
нівни у зв’язку з закінченням терміну повноважень. Строк, протягом якого 
перебувала на посаді, становить 3 роки. Не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Член Ревізійної комісії не дає згоди на розкриття 
паспортних даних, згідно Закону України «Про захист персональних да-
них» №2297-VI від 01.06.2010 року. Нікого не призначено на посаду замість 
звільненої особи, тому що не передбачено в новій редакції статуту Товари-
ства, прийнятого на загальних зборах акціонерів від 7.04.2017 року такого 
органу управління, як Ревізійна комісія.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Покрасса Бориса Йосипови-
ча з 7 квітня 2017 року. Строк, на який обрано особу, становить 1 рік. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Голова На-
глядової ради ПАТ ,,УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Член Наглядової ради є акці-
онером товариства та володіє часткою у статутному капіталі емітента – 
11,840870 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Член Наглядової Ради не дає згоди на розкриття 
паспортних даних, згідно Закону України «Про захист персональних да-
них» №2297-VI від 01.06.2010 року.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Коренбліта Романа Михайло-
вича з 7 квітня 2017 року. Строк, на який обрано особу, становить 1 рік. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: заступник ди-
ректора ТОВ «ТРАНСГРУП». Член Наглядової ради є акціонером Товари-
ства та володіє часткою у статутному капіталі емітента –24,964983 %. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Член Наглядової Ради не дає згоди на розкриття паспортних даних, 
згідно Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 
01.06.2010 року.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Рубінштейна Володимира Із-
раїловича з 7 квітня 2017 року. Строк, на який обрано особу, становить 
1  рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: за-
ступник директора ПАТ «ХОЛОДОКОМБІНАТ № 3». Член Наглядової ради 
є акціонером Товариства та володіє часткою у статутному капіталі емітен-
та  –13,887073 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Член Наглядової Ради не дає згоди на розкриття 
паспортних даних, згідно Закону України «Про захист персональних да-
них» №2297-VI від 01.06.2010 року.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Голубченка Анатолія Костян-
тиновича з 7 квітня 2017 року. Строк, на який обрано особу, становить 1 рік. 
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Перший 
заступник Голови Київської міської державної адміністрації. Член Наглядо-
вої ради є акціонером Товариства та володіє часткою у статутному капіталі 
емітента – 20,806325 %. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Член Наглядової Ради не дає згоди на 
розкриття паспортних даних, згідно Закону України «Про захист персо-
нальних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року.

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

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

Голова Правління – 
Пат «УКРелеКтРоаПаРат»  Косковецька Є.С.

10.04.2017 р.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «УКРелеКтРоаПаРат»
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до УваГи аКЦІоНеРІв 

ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо 
товаРиСтва «РІвНеаЗот» 

код ЄДРПОУ 05607824
місцезнаходження: Україна, 33017, м. Рівне-17

(надалі також ПАТ «РІВНЕАЗОТ» або Товариство).
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ» повідомляє про 

проведення 26 травня 2017 року о 10 год. 00 хв. за місцевим часом за 
адресою: Україна, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління Пат «РІв-
НеаЗот», 1-й поверх, актова зала № 1 річних Загальних зборів акціоне-
рів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ».

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на 
голосування):

1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «РІВНЕАЗОТ» Товариству з обмеженою відповідальністю 
«УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної устано-
ви, схвалення договору з ним.

2. Звіт Правління ПАТ «РІВНЕАЗОТ» про результати роботи в 2016 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2016 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2016 рік. Висновок Реві-
зійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту та висновку Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «РІВ-

НЕАЗОТ» у 2016 році.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «РІВНЕАЗОТ» шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку із 
зміною типу та найменування Товариства.

10. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Поло-
ження про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення 
про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.

11. Прийняття рішення про скасування Кодексу корпоративного управ-
ління Товариства.

12. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «РІВНЕ-
АЗОТ».

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 
Затвердження кошторису витрат діяльності Наглядової ради Товариства. 

15. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
ПАТ «РІВНЕАЗОТ».

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Визначення основних напрямів діяльності на 2017 рік.
18. Прийняття рішення про вчинення, про надання згоди на вчинення, 

про попереднє надання згоди на вчинення, схвалення правочинів, значних 
правочинів Товариства та їх виконання.

19. Про затвердження умов договору про обов’язковий викуп товари-
ством акцій, встановлення ціни викупу однієї простої акції.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕ-
АЗОТ» розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою:  

http://www.azot.rv.ua/. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 

Загальних зборах акціонерів ПАТ «РІВНЕАЗОТ» - 
24 година 22 травня 2017 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних 

зборах здійснюватиметься 26 травня 2017 року за місцем їх проведення з 
09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних Загальних зборах акціонер 
зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/доку-
менти, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних 
повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника ви-
конавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - 
паспорт та документи, які посвідчують повноваження представника акціо-
нера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлені згідно з 
чинним законодавством.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних 
Загальних зборів акціонерів приймаються ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за адресою: 
Україна, 33017, м. Рівне-17 у письмовій формі, оформлені згідно чинного 
законодавства, Статуту ПАТ «РІВНЕАЗОТ» та Положення про Загальні 
збори акціонерів стосовно питань 1-12, 14, 15, 17 - 19 - не пізніше ніж за  
20 днів до дати їх проведення, стосовно питань 13 та 16 - не пізніше як за 
7 днів до дати їх проведення.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів в тому числі з про-
ектом договору про обов’язковий викуп Товариством акцій в порядку, визна-
ченому статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери (їх 
представники) можуть в робочі дні (з понеділка по п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 
16 год. 00 хв., обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 13 год. 48 хв.) за місцезна-
ходженням ПАТ «РІВНЕАЗОТ» – м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління 
ПАТ «РІВНЕАЗОТ», 2-й поверх, кабінет Корпоративного секретаря; особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кор-
поративний секретар ПАТ «РІВНЕАЗОТ» – Ткачук Т.Я., а також 26 травня 
2017 року за місцем проведення зборів (в фойє). 

Довідки можна отримати за тел. (0362) 61-83-76.
Наглядова Рада Пат «РІвНеаЗот»

основні показники фінансово-господарської діяльності 
Пат «РІвНеаЗот» (тис. грн.):

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 7 717 420 9 030 673 
Основні засоби 1 066 379 1 223 845 
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 349 924 502 674 
Сумарна дебіторська заборгованість 5 560 269 6 060 877 
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 268 14 920 
Нерозподілений прибуток -29 382 585 - 26 023 996 
Власний капітал -27 505 779 - 24 253 450 
Статутний капітал 85 094 85 094 
Довгострокові зобов’язання 223 189 228 521 
Поточні зобов’язання 35 000 010 33 055 602 
Чистий прибуток (збиток) - 3 368 916 - 10 834 046 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 340 376 120 340 376 120 
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 906 3 922 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«БУЧаНСЬКий ПРиладоБУдІвНий 

Завод веда»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Бучанський приладобудiвний завод 
ВЕДА», 05756731, Київська обл., 
08292, м.Буча, вул.Горького, 8 
(0297) 25-874,

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

11.04.2017

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

www.veda.pat.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«РемтоРГУСтатКУваННя»
Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016р.
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Ремторгустаткування», 
02132668, 03680, м.Київ, 
вул.Машинобудiвна, 44 
(044) 247-41-56

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

11.04.2017

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

www.rtu.pat.ua
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Черкасиобленерго», 22800735, Україна Черкаська обл. 18002 м.Чер-
каси вул.Гоголя, 285, (0472) 36-02-69

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2017 року

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

5. Інформація про загальні збори: 
25.04.2016р. Загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися в зв'язку з 

вiдсутнiстю членiв реєстрацiйної комiсiї за мiсцем та в час проведення 
реєстрацiї учасникiв рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства, 
вiдсутнiстю перелiку акцiонерiв якi мають право на участь у рiчних загаль-
них зборах акцiонерiв товариства.

04.08.2016р. Загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися в зв'язку з 
вiдсутнiстю членiв реєстрацiйної комiсiї за мiсцем та в час проведення 
реєстрацiї учасникiв рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства, 
вiдсутнiстю перелiку акцiонерiв якi мають право на участь у позачергових 
загальних зборах акцiонерiв товариства.

23.09.2016р. Загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися в зв'язку з 
вiдсутнiстю членiв реєстрацiйної комiсiї за мiсцем та в час проведення 
реєстрацiї учасникiв рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства, 
вiдсутнiстю перелiку акцiонерiв якi мають право на участь у позачергових 
загальних зборах акцiонерiв товариства.

10-11.10.2016р. Загальнi збори акцiонерiв були скликанi та проведенi 
акцiонером - юридичною особою ФДМУ, який є власником бiльш нiж 10% 
СК товариства, вiдповiдно до ч.6 ст.47 ЗУ «Про акцiонернi товариства». 
Наказом ФДМУ затверджено повiдомлення про проведення позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Черкасиобленерго» з проектом порядку 
денного, обрано реєстрацiйну комiсiю для реєстрацiї акцiонерiв на поза-
чергових загальних зборах. Збори розпочав голова зборiв, призначений 
вiдповiдно до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго» рiшенням Наглядової 
ради Товариства. Наказом ФДМУ затверджено наступний порядок денний 
ЗЗА: 1. Припинення повноважень лiчильної комiсiї, обрання членiв 
лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства та прийняття 
рiшення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку прове-
дення (регламенту) позачергових загальних зборiв Товариства. 3. Звiти 
Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рiшення за наслiдками їх роз-
гляду 4. Звiти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 
роки, прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду. 5. Звiти Ревiзiйної 
комiсiї Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рiшення за 
наслiдками їх розгляду та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Това-
риства за 2014 та 2015 роки. 6. Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 
2014 та 2015 роки. 7. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товари-
ства на 2016 рiк. 8. Розподiл прибутку Товариства, отриманого за результа-
тами дiяльностi Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числi затвердження 
розмiру рiчних дивiдендiв, з урахуванням вимог передбачених законодав-
ством, вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Това-
риства у 2014, 2015 роках. 9. Внесення змiн до Статуту Товариства шля-
хом викладення його в новiй редакцiї. 10. Внесення змiн до внутрiшнiх 
положень. 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та 
членiв Наглядової ради Товариства. 12. Обрання членiв Наглядової ради 
Товариства. 13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудо-
вих договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
(контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. 14. Прийняття рiшення 
про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. 15. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Затвердження 
умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), якi 
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. З першого питання порядку денного при-
йнято рішення:1.1. Припинити повноваження всiх членiв лiчильної комiсiї 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО». 1.2. Передати 
депозитарнiй установi - Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРА-
ЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (iдентифiкацiйний код 21656006) - 
повноваження лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликанi на 10.10.2016р., та обрати 
лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЧЕРКА-
СИОБЛЕНЕРГО» у складi наступних представникiв депозитарної установи 
- Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧ-
НИЙ РЕЄСТР»: Овденко Г.В. - Голова лiчильної комiсiї; Лагодюк Є.С. - Се-
кретар лiчильної комiсiї; Новоторов О.Л. - член лiчильної комiсiї. 1.3. За-
твердити умови договору про передачу Товариству з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» повнова-
жень лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЧЕР-
КАСИОБЛЕНЕРГО», що скликанi на 10.10.2016р. 1.4. Доручити Головi по-
зачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що 
скликанi на 10.10.2016р., пiдписати вiд iменi ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 
договiр про передачу Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРАЇН-
СЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» повноважень лiчильної комiсiї поза-
чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що 
скликанi на 10.10.2016р. З другого питання порядку денного прийнято рі-
шення: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачерго-
вих загальних зборiв Товариства (далi - збори): Звiт голови Виконавчого 
органу Товариства - до 20 хв.Звiт Наглядової ради, звiт Ревiзiйної комiсiї та 
iншi доповiдi по питанням порядку денного - до 10 хв.Виступи з питань по-
рядку денного - до 3 хв.Повторнi виступи - до 2 хв. Вiдповiдi на запитання 
- до 3 хв.Зауваження по процедурi ведення зборiв - до 2 хв. Функцiї голови 
та секретаря зборiв виконує особа, уповноважена на це рiшенням наглядо-
вої ради. Запитання доповiдачам подавати Головi зборiв в письмовому 
виглядi з зазначенням реквiзитiв акцiонера (ПIБ або найменування юри-
дичної особи). Запитання, поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядати-
муться. Голова зборiв ставить питання на голосування. Голосування на 
зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для 
голосування (крiм кумулятивного голосування) мiстить варiанти голосуван-
ня за кожний проект рiшення (написи «за», «проти», «утримався»). Пiсля 
розгляду питання та винесення Головою зборiв цього питання на голосу-
вання, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування.Голосування 
на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає 
акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голо-
сування на зборах, крiм проведення кумулятивного голосування. Пiд час 
проведення кумулятивного голосування загальна кiлькiсть голосiв 
акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обира-
ються. Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за 
одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При куму-
лятивному голосуваннi за кожного з кандидатiв можна вiддати тiльки цiлу 
кiлькiсть голосiв.Обрання персонального складу Наглядової ради та 
Ревiзiйної комiсiї здiйснюється iз застосуванням кумулятивного голосуван-
ня, з використання бюлетенiв i обраними вважаються тi кандидати, якi на-
брали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандида-
тами.Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер 
зобов'язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. 
Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує резуль-
тати голосування.Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, 
якщо:- вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка;- 
на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера);- вiн склада-
ється з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi;- акцiонер (представник 
акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного 
варiанта голосування щодо одного проекту рiшення.Бюлетень для кумуля-
тивного голосування також визнається недiйсним у разi, якщо акцiонер 
(представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж 
йому належить за таким голосуванням.Бюлетень має бути пiдписаний 
Акцiонером (представником Акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та 
по батьковi Акцiонера (представника Акцiонера) та найменування юридич-
ної особи у разi, якщо вона є Акцiонером. За вiдсутностi таких реквiзитiв i 
пiдпису бюлетень вважається недiйсним.Бюлетенi для голосування, 
визнанi недiйсними не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. Бюлетень 
для голосування пiдписується головою Реєстрацiйної комiсiї зборiв. З тре-
тього питання порядку денного прийнято рішення: Звiти Правлiння Това-
риства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2014 та 2015 роки взяти до вiдома. З четвертого питання порядку денно-
го прийнято рішення: Звiти Наглядової ради Товариства про роботу за 
2014 та 2015 роки взяти до вiдома. З п'ятого питання порядку денного 
прийнято рішення: Звiти та висновки Ревiзiйної комiсiїТовариства про ро-
боту за 2014 та 2015 роки взяти до вiдома. З шостого питання порядку 
денного прийнято рішення: 6.1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 
рiк з урахуванням обставин, що стали пiдставою для висловлення ТОВ 
«Аудиторська фiрма «Арка» умовно-позитивної думки пiд час проведення 
аудиту фiнансової звiтностi Товариства за результатами фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 6.2. Взяти до вiдома 
рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. З сьомого питання порядку денного 
прийнято рішення: Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 
2016 рiк. З восьмого питання порядку прийнято рішення: 8.1. Розподiлити 
чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами дiяльностi у 
2014 роцi, з урахуванням ЗУ «Про управлiння об'єктами державної 
власностi» та Постанови КМУ вiд 22.04.2015р. №241 «Про затвердження 
базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на 
виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 
2014р. господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi 
права держави», наступним чином: - 5 % - до резервного капiталу; - 65% - 
до фонду розвитку виробництва; - 30% - на виплату дивiдендiв акцiонерам 

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ЧеРКаСиоБлеНеРГо»
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Товариства. 8.2. Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за 
пiдсумками роботи Товариства за 2014 рiк у розмiрi 1194000,00 грн. У ви-
падку, якщо на момент прийняття цього рiшення Товариством було 
здiйснено вiдрахування вiд чистого прибутку, врахувати таку виплату при 
нарахуваннi та сплатi дивiдендiв на державну частку. 8.3. Розподiлити чис-
тий прибуток, отриманий Товариством за результатами дiяльностi у 2015р., 
з урахуванням ЗУ «Про управлiння об'єктами державної власностi» та По-
станови КМУ вiд 23.03.2016р. №228 «Про затвердження базового норма-
тиву вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату 
дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2015р. 
господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права 
держави», наступним чином: - 5 % - до резервного капiталу; - 20% - до 
фонду розвитку виробництва Товариства; - 75% - на виплату дивiдендiв 
акцiонерам Товариства. 8.4. Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв 
за пiдсумками роботи Товариства за 2015р. у розмiрi 18983250,00 грн. У 
випадку, якщо на момент прийняття цього рiшення Товариством було 
здiйснено вiдрахування вiд чистого прибутку, врахувати таку виплату при 
нарахуваннi та сплатi дивiдендiв на державну частку. 8.5. Встановити, що 
виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством через депозитарну систему 
України в порядку, встановленому НКЦПФР. З дев'ятого питання порядку 
денного рiшення не прийнято. З десятого питання порядку денного 
рiшення не прийнято. З одинадцятого питання порядку денного прийнято 
рішення: Припинити повноваження НР Товариства у повному складi. З два-
надцятого питання порядку денного прийнято рішення: Обрати членами 
Наглядової ради Товариства: 1.Машковцева С.В. - представника акцiонера 
ПЗНВIФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»; 2. Богатиря  В.М.; 
3. Денисенко В.М. - представника акцiонера Товариства, юридичної осо-
би  - ФДМУ; 4. Єсипенко Л.М. - представника акцiонера Товариства, юри-
дичної особи - ФДМУ; 5. Сачiвко А.І. - представника акцiонера Товариства, 
юридичної особи - ФДМУ. З тринадцятого питання порядку денного при-
йнято рішення: 13.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi 
укладатимуться з членами НР Товариства. 13.2. Надати керiвнику Виконав-
чого органу Товариства повноваження на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв, якi укладатимуться з членами НР Товариства. З чотирнадцято-
го питання порядку денного приянято рішення: Припинити повноваження 
РК Товариства у повному складi. З п'ятнадцятого питання порядку ден-
ного прийнято рішення: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства:  
1.ФДМУ - юридичну особу - акцiонера Товариства; 2.Новоторову С.О.; 3. 
Сакало Л.П. З шiстнадцятого питання порядку денного прийнято рішен-
ня: 16.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуть-
ся з членами РК Товариства. 16.2. Надати керiвнику Виконавчого органу 
Товариства повноваження на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi 
укладатимуться з членами РК Товариства.

03.11.2016р. Загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися в зв'язку з тим, що 
проведенi позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Черкасиобленерго» 
10-11.10.2016 року прийняли вiдповiднi рiшення по всiх питаннях порядку 
денного, загальних зборів акцiонерiв, оголошених на 03.11.2016року

26.12.2016р. Загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися в зв'язку з 
вiдсутнiстю перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових 
загальних зборах акцiонерiв товариства у реєстрацiйної комiсiї.

6. Інформація про дивіденди: 
Iнформацiя про дивiденди за перiод, що передував звiтному: На поза-

чергових загальних зборах акцiонерiв товариства, які вiдбулися  
10-11.10.2016р. з питання порядку денного «Розподіл прибутку Товари-
ства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 ро-
ках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням 
вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2014, 2015р.р.» було прийнято 
рiшення про спрямування до фонду виплати дивiдендiв частини отримано-

го товариством чистого прибутку за пiдсумками роботи у 2014 та 2015 ро-
ках та затверджено загальний розмір річних дивідендів на державну частку 
у статутному капiталi ПАТ «Черкасиобленерго» в розмiрi визначеному від-
повідними нормативними документами. У вiдповiдностi до ст.13 ЗУ «Про 
вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» 
арбiтражний керуючий розпорядник майна ПАТ «Черкасиобленерго» не 
заперечив проти встановлення та перерахування частки чистого прибутку, 
отриманого товариством за пiдсумками роботи у 2014-2015роках на ви-
плату дивiдендiв до Державного бюджету України пропорцiйно розмiру 
державної частки у статутному капiталi Товариства у порядку, визначено-
му чинним законодавством України та Статутом товариства. Щодо вико-
ристання чистого прибутку за результатами роботи товариства у 2014-2015 
роках в частинi прийняття рiшення щодо визначення та виплати дивiдендiв 
у зв’язку зi складним фiнансовим положенням пiдприємства керуючий роз-
порядник майна ПАТ «Черкасиобленерго» згоди не надав. 

Iнформацiя про дивiденди за звiтний перiод: Iнформацiя про нараху-
вання та сплату дивiдендiв акцiонерам ПАТ «Черкасиобленерго» за 
пiдсумками дiяльностi товариства у 2016 роцi вiдсутня. У вiдповiдностi до 
статi 13 Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника 
або визнання його банкрутом» арбiтражний керуючий, розпорядник майна 
ПАТ «Черкасиобленерго» не заперечив проти встановлення та перераху-
вання частки чистого прибутку, отриманого товариством за пiдсумками ро-
боти у 2016 році на виплату дивiдендiв до Державного бюджету України, 
пропорційно розміру державної частки у статутному капіталі товариства в 
розмірі визначеному Постановою КМУ від 01.03.2017 року за №120. Щодо 
використання чистого прибутку за результатами роботи товариства у 2016 
році в частинi прийняття рiшення щодо визначення та виплати дивiдендiв 
у зв’язку зi складним фiнансовим положенням пiдприємства керуючий, 
розпорядник майна ПАТ «Черкасиобленерго» згоди не надав. 
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

1. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн)

Найменування показника період
2016р. 2015р.

Усього активів 1 975 624 832 697
Основні засоби (за залишковою вартістю) 322 811 339 317
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 20 770 17 340
Сумарна дебіторська заборгованість 1 504 532 425 795
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 003 16 879
Власний капітал 280 764 283 245
Статутний капітал 37 098 37 098
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-221 305 -210 190

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 120 281 24 923
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 574 579 524 529
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 148 393 332 148 393 332
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

в.о.Голови Правління
Пат «Черкасиобленерго»  о.Г.Самчук

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво
«РиНКовий»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО» РИНКОВИЙ», 14193273, Україна Черкась-
ка обл. Приднiпровський, р-н 18019 мiсто Черкаси вулиця Гоголя,274, 
0472 45 33 33

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017 р.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: at-market.emitents.net.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«аПтеКа «ПеРвоЦвIт»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕКА «ПЕРВОЦВIТ», 

03397334, 17500, Чернігівська обл, Прилуцький р-н, м. Прилуки, вул. 
Костянтинiвська, буд. 117; (04637) 3-29-23; 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: pervocvit.pat.ua.
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя За 2016 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,крім публічних акціонерних 

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «IЗмаїл - На-
ваСКо», 24769509, 68672 одеська 
область Iзмаїльський р-н с. Стара 
Некрасiвка вул. Жовтнева, буд. 52, 
(04841) 49-447

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

13.04.2017

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

http://izmail-navasko.pat.ua/

РІЧНа ІНФоРмаЦІя За 2016 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «ПРоФе-
СIоНал», 22492630, 67550 
одеська обл. Комiнтер нiвсь кий 
р-н с. Григорiвка вул Заводська 
буд. 6, (048) 759 35 50

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

13.04.2017

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

professional.pat.ua

РІЧНа ІНФоРмаЦІя За 2016 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «КаР’ЄРо-
УПРавлIННя», 05520514, 
65096 одеська область Суворов-
ський р-н м. одеса Балтська 
дорога буд. 148, (048) 720-82-14

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

13.04.2017

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

05520514.sc-ua.com

РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «таГаНЧа», 
33062540, вул. Залізнична, 1, с. 
Іванівка, Богуславський р-н,
Київська область, 09724, Україна, 
045-61-34-327

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

12.04.2017

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

33062540.infosite.com.ua

РІЧНа ІНФоРмаЦІя За 2016 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «аГРо-
СПеЦ тРаНС СеРвIС», 
00450915, 65098 м. одеса вул. 
Новiкова, буд. 3, (048) 7281884

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

13.04.2017

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

asts.pat.ua

РІЧНа ІНФоРмаЦІя За 2016 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво аГРо-
КомПаНIя «СвоБода», 
05529219, 68672 одеська область 
Iзмаїльський с. Стара Некрасiвка 
вул. Жовтнева буд.52, 
(04841) 49-4-68

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

13.04.2017

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

http://svoboda.pat.ua/

РІЧНа ІНФоРмаЦІя За 2016 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «аРЦиЗЬ-
Кий маСлоЗавод», 
00451866, 68400 одеська обл. 
арцизький р-н м. арциз пров. 
Заводський буд. 18, (04845) 31562

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

13.04.2017

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

00451866.sc-ua.com

РІЧНа ІНФоРмаЦІя За 2016 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «БУдI велЬ-
Но- моНтаЖНе УПРав-
лIННя №26 «одеСБУд», 
31769002, 65045 м. одеса вул. ти-
распольська, буд. 5, (048) 7252221

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

13.04.2017

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

31769002.sc-ua.com
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «машиНоБУдIвНе виРоБНиЧе оБ'ЄдНаННя «оРIоН», 
14309913, 65069, м. одеса вул. ак. Гаркавого буд. 6, 063 735 33 54

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 14309913.sc-ua.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: тов «ПРоФаУдит», 36921215

5. Інформація про загальні збори:Позачерговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 11.11.2016. Позачерговi збори акцiонерiв скликанi акцiонером, 
що володiє бiльш нiж 10% акцiй товариства Держава Україна (в особi 
суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi РВ ФДМУ по Одеськiй 
обл.). Порядок денний зборiв затверджено Тимчасово виконуючий обов'язки 
Голови правлiння Барабанов В.Є.. Пропозицiї та змiни до перелiку питань 
порядку денного зборiв товариства вiд акцiонерiв не надходили. Перелiк 
питань, що виносились на розгляд зборiв: 1. Обрання членiв лiчильної 
комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «МВО «Орiон», прийняття рiшення 
про припинення їх повноважень. 2. Обрання головуючого та секретаря за-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «МВО «Орiон». 3. Затвердження порядку 
ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «МВО «Орiон».  
4. Про передачу дитячого садка «Радуга» до комунальної власностi 
територiальної громади мiста Одеси. 5. Припинення повноважень членiв 
Наглядової ради ПАТ «МВО «Орiон». 6. Обрання членiв Наглядової ради 
ПАТ «МВО «Орiон», затвердження умов цивiльно-правових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
(контрактiв) з членами Наглядової ради. 7. Припинення повноважень 
членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МВО «Орiон». 8. Обрання членiв Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «МВО «Орiон». 9. Затвердження Статуту ПАТ «МВО «Орiон» у 
новiй редакцiї. 10. Обрання голови правлiння ПАТ «МВО «Орiон». Питання 
порядку денного 1, 2, 3 розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з 1 та  
2 питаннь порядку денного прийнято бiльшiстю голосiв «за» акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у загальних зборах. Рiшення з 3 питаннь по-
рядку денного не прийнято, бiльшiсть голосiв «проти» акцiонерiв, якi заре-

єструвалися для участi у загальних зборах. Голова зборiв повiдомив, що 
без затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «МВО «Орiон» (питання № 3 порядку денного) подальше 
проведення Загальних зборiв згiдно чинного законодавства не можливе. 
Оголосив позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ МВО «ОРIОН» таки-
ми, що не вiдбулися, закрив засiдання.

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

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  14232  15532
Основні засоби (за залишковою вартістю)  3456  4915
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість 146  68
Грошові кошти та їх еквіваленти 115  37
Власний капітал  11931  14184
Статутний капітал  1442  1442
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 5750  8003

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  2301  1348
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.39070090 -0.68099530

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

 -0.39070090 -0.68099530

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  5766560  5766560
Цінні папери власних 
випусків,
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номіналь-
на вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «машиНоБУдIвНе виРоБНиЧе оБ’ЄдНаННя «оРIоН»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «НаУКово-виРоБНиЧе ПIдПРиЄмСтво «веГа», 19051508, 
65101 м. одеса вул. 25-ї Чапаєвської дивiзiї, буд. 2, (048) 747-52-58

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: nvp-vega.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: тов «ПРоФаУдит», 36921215

5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 02.04.2015. Порядок денний загальних зборiв затверджено На-
глядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань по-
рядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. 
Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження умов Договору про 
передачу повноважень лiчильної комiсiї депозитарнiй установi 
ПАТ  «МАРФIН БАНК». 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведен-
ня рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства. Обрання голови та се-
кретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3. Розгляд звiту та 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 фiнансовий рiк. Прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.  
4. Розгляд звiту про дiяльнiсть Наглядової Ради товариства за 2015 
фiнансовий рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Нагля-
дової Ради. 5. Розгляд звiту Правлiння товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 фiнансовий рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 6. Затвердження рiчного 
звiту та балансу товариства за 2015 фiнансовий рiк. 7. Затвердження по-
рядку розподiлу прибутку (збитку) за 2015 фiнансовий рiк. 8. Прийняття 
рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради товари-
ства. 9. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової Ради товариства. 
10. Обрання членiв Наглядової Ради товариства. 11. Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з обраними членами 
Наглядової Ради товариства, обрання особи, яка буде уповноважена вiд 
iменi товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами 

Наглядової Ради. 12. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
членiв Ревiзiйної комiсiї товариства.Всi питання порядку денного 
розглянутi та прийнято рiшення, пропозицiй не надходило, зауважень не 
було. Рiшення з усiх питань порядку денного прийнятi бiльшiсть голосiв 
«за» вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi 
враховуються при визначенi кворуму.

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

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  11162  11021
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1977  1870
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси 381 431
Сумарна дебіторська заборгованість  8510  8428
Грошові кошти та їх еквіваленти 230 291
Власний капітал  10975  10882
Статутний капітал  10000  10000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 937 844
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення 187 139
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.002325  0.000450
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

 0.002325  0.000450

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  40000000  40000000
Цінні папери 
власних випусків,
викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «НаУКово-виРоБНиЧе ПIдПРиЄмСтво «веГа»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «веСело-КУтСЬКий КомБIНат хлIБоПРодУКтIв», 00955294, 
67121 одеська обл. великомихайлiвський р-н с. Новоборисiвка вул. 
ленiна буд. 2, (04859) 2-13-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 00955294.sc-ua.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: тов «ПРоФаУдит», 36921215

5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 09.09.2016. Порядок денний загальних зборiв товариства за-
тверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку 
питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходи-
ли. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання 
лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття рiшення про при-
пинення їх повноважень. Обрання секретаря загальних зборiв. Прийняття 
рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 2. Роз-
гляд звiту Виконавчого органу Товариства про результати дiяльностi Това-
риства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ви-
конавчого органу. 3. Розгляд висновкiв Ревiзора Товариства про 
результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв Ревiзору 
Товариства. 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 
Прий няття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. За-
твердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 6. Визначення порядку 
розподiлу прибутку Товариства прийняття рiшення про виплату дивiдендiв 
та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. Питання порядку 
денного усi розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з питаннь порядку 
денного, прийнято 100% голосiв «за» вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
29.11.2016. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено 
Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань 

порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Про-
ведення позачергових зборiв iнiцiював голова Наглядова рада Баткiн В.Н. 
Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної 
комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень. Обрання секретаря загальних зборiв. Прийняття рiшення з 
питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 2. Затвердження 
та пiдтвердження правомiрностi укладених ПРАТ «ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ 
КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ» додаткових договорiв до Договору iпотеки 
посвiдченого «08» липня 2013 року приватним нотарiусом Київського 
мiського нотарiального округу Юр-Капiносом А.Є. та зареєстрованого у 
реєстрi за № 2399, Договору застави обладнання № 469/1 посвiдченого 
«08» липня 2013 року приватним нотарiусом Київського мiського 
нотарiального округу Юр-Капiносом А.Є. та зареєстрованого у реєстрi за 
№ 2398, Договору поруки № 469/П вiд «24» червня 2015 року. Питання 
порядку денного усi розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з питаннь 
порядку денного, прийнято 100% голосiв «за» вiд загальної кiлькостi 
голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах.

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис. грн.) 

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  28579.4  14177.0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9422.0  10077.0
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси 7452.0 1142.0
Сумарна дебіторська заборгованість 8747.0 2304.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2422.4  293.0
Власний капітал  231.4  59.0
Статутний капітал 3609.0 3609.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -7639.6  -7812.0
Довгострокові зобов’язання і забеспечення 2947.0 2947.0
Поточні зобов’язання і забеспечення  25401.0  11171.0
Чистий прибуток (збиток)  172.4  167.0

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «веСело-КУтСЬКий КомБIНат хлIБоПРодУКтIв»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «ФаСтIвСЬКа меБлева ФаБРиКа;»

2. Код за ЄДРПОУ: 05509335;
3. Місцезнаходження: 08500, Україна, Київська область, м. Фастiв, вул. 

Галафеєва,101;
4. Міжміський код, телефон та факс: 04565 6-70-38; 04565 6-16-56;
5. Електронна поштова адреса: info@fastyvmebli.pat.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: fastyvmebli.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надан-

ня згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
II. текст повідомлення

Протоколом рiчних загальних зборiв № 7 вiд 11.04.2017 року було прий-
нято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення 
яких є заiнтересованiсть.В разi виявлення бажання потенцiйних покупцiв, в 
тому числi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«КОМПАНIЯ «НОВIНВЕСТ» (мiсцезнаходження: 08500, Київська область, 
м. Фастiв, вул. Галафеєва, буд. 101; iдентифiкацiйний код юридичної особи 
34446802) на придбання об’єктiв нерухомостi Товариства, здiйснювати 
продаж за умови придбання всiх об’єктiв нерухомого майна одним покуп-

цем за цiною не менше 5600000 гривень без ПДВ. У разi вияву бажання 
покупцiв придбати об’єкти нерухомостi разом з земельною дiлянкою, яку 
потрiбно приватизувати,надати згоду на вчинення дiй щодо укладення 
необхiдних договорiв для викупу земельної дiлянки у власнiсть Товариства 
за погодженою з продавцем цiною у тому числi i укладення договорiв на 
залучення коштiв (договiр безпроцентної позики) у потенцiйного покупця 
для викупу земельної дiлянки. У разi продажу об’єктiв нерухомостi Товари-
ства, цiну земельної дiлянки для продажу встановити на рiвнi не менше 
суми витрат на її придбання, збiльшених на 5%. Ринкова вартiсть майна, 
що є предметом правочину 4309505 гривень. Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 49 000 гривень. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 8795%, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 
1772168шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах - 1772168шт.,кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» та « проти» прийняття рiшення: «За» - 1772168 голосiв, що складає 
100% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi, «Проти» - 0 голосiв, що 
складає 0 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi.

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

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

2. Найменування посади директор макаренко тетяна Iванiвна 
12.04.2017

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ФаСтIвСЬКа меБлева ФаБРиКа»

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«КиївСЬКа мІЖНаРодНа ФоНдова БІРЖа»

місцезнаходження якого: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В.
Повідомляє акціонерів про внесення змін до порядку денного річних За-

гальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІР-
ЖА», що відбудуться 25 квітня 2017 року о 12 годині 00 хвилин за адре-
сою: м. Київ, вул. Саксаганського, 36-в, 5-й поверх (кімната 506), 
шляхом включення додаткових питань:

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Реві-

зійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-

вноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 

денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товари-
ства: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5-й поверх (кімната 506), у 
робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 
13.45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх прове-
дення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – Начальник відділу торгових операцій Клімовська М.В. 
Адреса веб-сайту ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», на 
якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного - http://www.kise.com.ua

Тел./факс для довідок: (044) 490-57-88
Правління Пат «КиївСЬКа мІЖНаРодНа ФоНдова БІРЖа» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
то ва РиСт во «автотРаНСПоРтНе ПІдПРиЄм-
Ство 16301»

2. Код за ЄДРПОУ: 03115330
3. Місцезнаходження: 61001, м.Харків, вул. Ганни, буд. 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 766-35-06, (057) 766-35-06
5. Електронна поштова адреса: atp-16301@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 03113530.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства.
ІІ. текст Повідомлення:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 
07.04.2017 р. прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства. 
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в ЄДР: 12.04.2017 р. Повне найменування акцiонерного 
товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16301». Повне найменування 
акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16301».

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством Голова Правління Пасічник С.о., 12.04.2017р.

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«УЖГоРодСЬКий Завод 

«елеКтРодвиГУН»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016р.

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Ужгородський завод «Електродвигун», 04676533,Закарпатська, 
Ужгородський, 88000, Ужгород, Олександра Блистiва (Краснодонцiв), 
1 0312660802, 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2017р.  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: uzed.com.ua 4. Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «МАЛТIКОМ», 30777206. 
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство): Річні загальні збори 
04.05.2016р., кворум 85,0173%. Порядок денний: 1.Про обрання лі-
чильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту 
роботи загальних зборів акціонерів Товариства, 2.Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2015 рік., 3.Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2015 рік, 4..Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії за 2015 рік., 5.Про затвердження річного звіту та ба-
лансу Товариства за 2015 рік., 6.Про розподіл прибутку і збитків Това-
риства за 2015 рік. 7.Прийняття рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів Товариства. По всіх питаннях рiшення прийнятi. 

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн)

Найменування показника. Період 2016 р./2015 р. Усього активів 
31045/29435.Основні засоби 18739/19578. Запаси 7669/5176. Сумар-
на дебіторська заборгованість 541/576. Грошові кошти та їх еквівален-
ти 2 /83 Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) -40764/-41930. 
Власний капітал 30217/29051. Статутний капітал 254/254. Довгостро-
кові зобов'язання 0/0. Поточні зобов'язання 238/218. Чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію 0.04586/ 0.05478. Скоригований чистий 
прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.04586/ 0.05478. Серед-
ньорічна кількість акцій (шт.) 25426800/25426800. Цінні папери влас-
них випусків, викуплені протягом звітного періоду 0/0. Загальна сума 
коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 0/0.

директор  Бейреш л.л.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«лIРа-ЧиГиРиН»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента:
ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «лIРа-ЧиГиРиН», 31653781, 
20910, Черкаська обл., Чигиринський, с. Рацеве, вул. Портова, буд 4/1, 
(04730) 2-90-18, ,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: lirachigyryn.pat.ua

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «алЬБатРоС», 00308258, 65014 мiсто одеса 
вул.Успенська, буд. 22, (048) 728-65-54

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: vat-albatros.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: тов «Інтераудит», 22451213

5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори вiдбулися 
20.04.2016р. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено На-
глядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку 
денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори 
у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загаль-
них зборах: 1. Обрання Голови та членiв лiчильної комiсiї, а також голови та 
секретаря Загальних зборiв. 2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2013-2015 роки. 3. Звiт та висновки 
Наглядової ради акцiонерiв щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2013-
2015 роки. 4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу 
Товариства за 2013-2015 роки. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Това-
риства за 2013-2015 роки. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (по-
криття збиткiв) Товариства за 2013-2015 роки, строк та порядок виплати 
дивiдентiв. 7. Обрання членiв Наглядової ради акцiонерiв Товариства. 8. Об-
рання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9. Внесення змiн до Статуту Това-
риства шляхом викладення в новiй редакцiї. Питання порядку денного усi роз-
глянуто та прийнято рiшення. Рiшення з питаннь порядку денного, бiльшiстю 
голосiв «за» вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих 
акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.

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

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  7982  9199
Основні засоби (за залишковою вартістю)  6118  6359
Довгострокові фінансові інвестиції 650  1796
Запаси  63  84
Сумарна дебіторська заборгованість  1085 923
Грошові кошти та їх еквіваленти  52  20
Власний капітал  6175  6858
Статутний капітал 530 530
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 871  1554
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 228 327
Поточні зобов’язання і забеспечення  1579  2014
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.32223030  -0.89309220
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 -0.32223030  -0.89309220

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  2119602  2119602
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 14 квітня 2017 р. 
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя
емітента цінних паперів 

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента; Публічне акціонерне товариство "Пів-
денна генеруюча компанія" , 34801918, Новікова, 13, м.Одеса, Малинов-
ський район м.Одеси, Одеська область, 65098, Україна, (048)7052162

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії; 13.04.2017

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності; 
Аудиторська фірма "Рейтинг" у формі товариства з обмеженою відпоівдаль-
ністю, 23913424

5. Інформація про загальні ; Вид загальних зборів - чергові. 
Дата проведення: 29.03.2016 року.
Кворум зборів: 62,97% до загальної кількості голосів. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ 

«ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство), припинення по-
вноважень членів лічильної комісії Товариства.

2.Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Генерального директора Товариства.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5.Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора 
Товариства.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7.Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
8.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та члена-

ми Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвер-
дження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

11.Про внесення змін до Статуту Товариства.
12.Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: На-

глядова рада Товариства.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:Обрання членів лічильної комісії За-

гальних зборів акціонерів ПАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» (далі – 
Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.

Прийняті рішення:1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів 
Товариства у складі: голова лічильної комісії – Бєлайчук Катерина Григорівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної 
комісії – Бєлайчук Катерина Григорівна з моменту закриття даних Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:Про порядок проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

Прийняті рішення:1.Обрати головою Загальних зборів – представника 
акціонера ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та секретарем Загальних збо-
рів – представника акціонера ТОВ «УІФК-ІНВЕСТ», рекомендованих рішен-
ням Наглядової ради Товариства (протокол від 01 лютого 2016 року).

2.Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний 
регламент:для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.; всі 
питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;відповіді по 
запитаннях – до 10 хв.

3. Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного: 
3.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Генерального директора Товариства.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.5.Звіт Ревізора То-
вариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора 
Товариства.6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.7.Розподіл 
прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.8.Про вне-
сення змін до Статуту Товариства.9.Про внесення змін до внутрішніх поло-
жень Товариства.10.Про припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.11.Обрання членів Наглядової ради Товариства.12.Затвер-
дження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядо-
вої ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження 
кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:Звіт Генерального директора про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Прийняте рішення:Звіт Генерального директора Товариства про результа-
ти фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:Звіт Наглядової ради Товари-
ства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Нагля-
дової ради Товариства.

Прийняте рішення :Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.
П’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. 
Затвердження висновків Ревізора Товариства.

Прийняте рішення:Звіт Ревізора Товариства про проведену роботу в 
2015 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 
2015 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:Затвердження річного звіту Товари-
ства за 2015 рік.

Прийняте рішення:Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (в т.ч. 
баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух 
грошових коштів, примітки до звіту).

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:Розподіл прибутку та збитків Това-
риства за підсумками роботи в 2015 році.

Прийняте рішення:Чистий прибуток, отриманий по результатам діяль-
ності Товариства за 2015 рік направити:100 % - на накопичення нерозподі-
леного прибутку.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:Про внесення змін до Статуту То-
вариства.

Прийняте рішення:1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», виклавши 
його в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ».

3. Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» набирає чинності з 
01 травня 2016 року.

4. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редак-
цію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННА ГЕ-
НЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» та з дня набрання чинності рішення про внесення 
змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової 
редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННА 
ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» з правом передоручення.

ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:Про внесення змін до внутрішніх 
положень Товариства.

Прийняте рішення:1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акці-
онерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮ-
ЧА КОМПАНІЯ», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» та Положення 
про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВ-
ДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», виклавши їх в новій редакції.2. Затвердити 
нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», Положення 
про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕН-
НА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» та 
ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА 
КОМПАНІЯ».3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нові 
редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», Положення про 
Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННА 
ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» та Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ».

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:Про припинення повноважень чле-
нів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», 
припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:Обрання членів Наглядової 
ради Товариства.

Прийняте рішення:1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:
1) Зоммера Анатолія Еммануїловича;2) Герасименка Андрія 

Миколайовича;3) Бінєєву Світлану Махмудівну;4) Довгошию Федора 
Володимировича;5) Котченка Олександра Онуфрійовича.

Прийняте рішення по другій частині одинадцятого питання порядку 
денного:Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту реєстрації 
нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВ-
ДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ».

ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:Затвердження умов догово-
рів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) 
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Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з Головою та членами Наглядової ради.

Прийняте рішення:1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з 
Головою та членами Наглядової ради Товариства.2. Встановити розмір ви-
нагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. На місяць 
(безоплатно).3. Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка 
виконує його обов’язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсут-
ності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та 
членами Наглядової ради Товариства.

4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.
Голова Загальних Зборів акціонерів :Представник ПАТ «КІРО ВО ГРАД-

ОБЛЕНЕРГО»Соловйов Ю.Ю.Секретар Загальних Зборів акціонерів Пред-
ставник ТОВ «УІФК-ІНВЕСТ» Глазова О.В.

6. Інформація про дивіденди. Опис; Девіденди за результатами звітного пері-
оду та періоду, що передував звітному не нараховувались та не виплачувались.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1205218 1205343

Основні засоби (за залишковою вартістю) 26 35
Довгострокові фінансові інвестиції 651043 562573
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 758 1161
Грошові кошти та їх еквіваленти 373 230
Власний капітал 1205026 1205231
Статутний капітал 1200000 1200000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4563 4768
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 192 112
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4800000000 4800000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе то-
ваРиСтво «одеСЬКий ПоРтовий холодилЬНиК», 
05529900, 65026 одеська обл. Приморський р-н м.одеса митна площа 
буд. 1-Б, (048) 722-30-59

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: тов «ПРоФаУдит», 36921215

5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 22.04.2016. Порядок денний загальних зборiв затверджено Наглядо-
вою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денно-
го зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у 
звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних 
зборах: 1. Прийняття рiшень з питань проведення загальних зборiв акцiонерiв, 
обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, секретаря загальних зборiв. 2. За-
твердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк. 3. Розподiл прибутку i збиткiв 
товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 4. Звiт Ревiзiйної 
комiсiї, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 рiк та при-
йняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Звiт Наглядової 
ради та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт 
Правлiння та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 7. Вне-
сення змiн до складу Наглядової ради. 8. Внесення змiн до складу ревiзiйної 
ради. 9. Щодо припинення повноважень лiчильної комiсiї зборiв. Питання по-
рядку денного усi розглянуто (окрiм 8 питання порядку денного) та прийнято 
рiшення. Рiшення з усiх питань порядку денного, прийнято бiльшiстю голосiв 
«за» акцiонерiв, вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у зборах та є власниками голосуючих акцiй.

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

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів 141408 155377
Основні засоби (за залишковою вартістю) 131354 146074
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  92  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  8815  7544
Грошові кошти та їх еквіваленти  1143  1754
Власний капітал 113532 120150
Статутний капітал  15000  15000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -37052 -30434
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  27876  35227
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.11030000 -0.13198330
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

-0.11030000 -0.13198330

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  60000000  60000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: СIлЬСЬКоГоСПодаРСЬКе 
ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «УКРаїНа», 
03766292, 68150 одеська область татарбунарський р-н село дивiзiя 
вул. ленiна, буд. 102, (048) 7777013

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: тов «ПРоФаУдит», 36921215

5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 28.04.2016. Порядок денний загальних зборiв товариства за-
тверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку 
питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходи-
ли. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, 
що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв товари-
ства. 3. Затвердження рiчного звiту товариства. 4. Розподiл прибутку i 
збиткiв товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 5. Прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови Правлiння. 7. Прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.  
8. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв. Питання порядку 
денного усi розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з питаннь порядку 
денного, прийнято 100% голосiв «за» вiд присутнiх на загальних зборах.

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

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  65203  75608
Основні засоби (за залишковою вартістю)  4199  6215
Довгострокові фінансові інвестиції 254  8
Запаси  5295  3119
Сумарна дебіторська заборгованість  54913  65038
Грошові кошти та їх еквіваленти  29  27
Власний капітал  52033  46936
Статутний капітал  12000  12000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  40033  34936
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  13170  28672
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 0.11798610  0.81944440

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

 0.11798610  0.81944440

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  43200000  43200000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя  
за 2016 рік 

1 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕСЯ УКРАЇНКА», 
02968533, 18036 Черкаська область Соснiвський м.Черкаси Лесi 
Українки, 4, (0472)324864. 

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2017 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію lesyafabrika.at24.com.ua . 

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво
«леСя УКРаїНКа»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «БIлГоРод -дНIСтРовСКий мIЖРайПоСтаЧ», 00906002, 67700 
одеська обл. Бiлгород-днiстровський м. Бiлгород-днiстровський 
вул. шкiльна, 1а, (04849) 3-17-98

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 00906002.sc-ua.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: тов «ПРоФаУдит», 36921215

5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 29.04.2016. Порядок денний загальних зборiв товариства за-
тверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку 
питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. 
Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що 
розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень про порядок про-
ведення та обрання секретаря загальних зборiв Товариства. Обрання 
членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повнова-
жень. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови правлiння 
Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за звiтний 2015 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради Товариства за звiтний 2015 рiк. 4. Затвердження звiту та 
висновкiв Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за результатами 2015 року. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 5. Затвердження рiчного 
звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу 
прибутку або покриття збиткiв за пiдсумками фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за звiтний 2015 рiк. Питання порядку денного усi 
розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з питаннь порядку денного, при-
йнято 100% голосiв «за» акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в за-
гальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис. грн.) 

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  163.7  132.1
Основні засоби (за залишковою вартістю)  49.0  53.9
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  63.1  64.4
Сумарна дебіторська заборгованість  40.9  13.6
Грошові кошти та їх еквіваленти  10.7 0.2
Власний капітал  95.0  95.0
Статутний капітал  94.7  94.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -71.5  -76.4
Довгострокові зобов’язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  68.7  37.1
Чистий прибуток (збиток)  --  -15.1

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «БIлГоРод-дНIСтРовСЬКий мIЖРайПоСтаЧ»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Український науково-дослiдний 
iнститут радiоапаратури»

2. Код за ЄДРПОУ 14308090
3. Місцезнаходження 04080, Київ, Вiкентiя Хвойки, 15/15, 

корп.55
4. Міжміський код, телефон та факс (044)4255270, (044)4255270
5. Електронна поштова адреса grigf@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

ukrniira.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Через закінчення терміну припиненi повноваження Голови Наглядової 

ради Чернова Бориса Павловича за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
12.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 29.04.2011 року. По-
садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента (у відсотках), 12.7936. 

Через закінчення терміну припиненi повноваження члена Наглядової 
ради Гущина Григорiя Пилиповича за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
12.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 29.04.2011 року. По-
садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою 

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «УКРаїНСЬКий НаУКово-доСлIдНий IНСтитУт РадIоаПаРатУРи»
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володіє в статутному капіталі емітента (у відсотках), 13.0890. 
Через закінчення терміну припиненi повноваження члена Наглядової ради 

Дроздова Олександра Олексiйовича за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
12.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 29.04.2011 року. По-
садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента (у відсотках), 11.1516.

Через закінчення терміну припиненi повноваження члена Наглядової ради 
Фаста Олександра Олексiйовича за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
12.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 29.04.2011 року. По-
садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента (у відсотках), 0.0030.

Через закінчення терміну припиненi повноваження члена Наглядової 
ради Демiша Петра Миколайовича за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
12.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 29.04.2011 
року. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (у відсотках), 12.7933. 

Демiша Петра Миколайовича за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
12.04.2017 р. обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою володіє в статутному 
капіталі емітента (у відсотках), 12.7933. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призна-
чено особу: на 1 рік. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї 
дiяльностi: Заст. Генерального директора, член НР.

Гущин Григорiй Пилипович обраний членом Наглядової ради за рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2017 р. Посадова особа згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надала. Частка, якою володіє в статутному капіталі 
емітента (у відсотках), 13.0890. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: на 
1 рік. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi:член 
правлiння, секретар НР.

Рудник Ілля Миколайович обраний членом Наглядової ради за рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2017 р. Посадова особа згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надала. Частка, якою володіє в статутному капіталі 
емітента (у відсотках), 0.003. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: на 
1 рік. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi:заст. Голов-
ного інженера.

Дроздов Олександр Олексiйович обраний членом Наглядової ради за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2017 р. Посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою володіє в статутно-
му капіталі емітента (у відсотках), 11.1516. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призна-
чено особу: на 1 рік. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї 
дiяльностi: головний iнженер.

Фаст Олександр Олексiйович обраний членом Наглядової ради за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2017 р. Посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою володіє в статутно-
му капіталі емітента (у відсотках), 0.0030. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призна-
чено особу: на 1 рік. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї 
дiяльностi: нач. вiддiлу.

Через закінчення терміну припиненi повноваження голови Ревізійної комісії 
Кушнарьова Олександра Васильовича за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
12.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.Посадова особа перебувала на посадi: з 24.04.2014 року. По-
садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента (у відсотках), 0.003. 

Через закінчення терміну припиненi повноваження члена Ревізійної ко-
місії Рудника Іллі Миколайовича за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
12.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi: з 24.04.2014 
року. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (у відсотках), 0.003.

Через закінчення терміну припиненi повноваження члена Ревізійної комісії 
Мошковського Сергія Миколайовича за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
12.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi: з 24.04.2014 року. По-
садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента (у відсотках), 0.0003. 

Кушнарьова Олександра Васильовича обрано головою Ревізійної комісії 
за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2017 р. Посадова особа зго-
ди на розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою володіє в ста-
тутному капіталі емітента (у відсотках) 0.003. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано 
особу: на 2 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: 
нач. випробувальної станцi.

Мошковського Сергія Миколайовича обрано членом Ревізійної комісії за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2017 р. Посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою володіє в статутно-
му капіталі емітента (у відсотках) 0.0003. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано 
особу: на 2 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: 
фізична особа – підприємець.

Звершховський Всеволод Iгоревич обраний членом Ревізійної комісії за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2017 р. Посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою володіє в статутно-
му капіталі емітента (у відсотках) 0.003. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано 
особу: на 2 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: 
заст. Ген. директора.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади Колесник микола Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.04.2017
(дата)

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

емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «ПолтавСЬКий КомБІКоРмовий 
Завод»;2. Код за ЄДРПОУ 00952189;

3. Місцезнаходження 36007, Україна, Полтавська область, м. Полта-
ва, вул. маршала Бiрюзова, 43а;

4. Міжміський код, телефон та факс 0532-610805; 0532-509150
5. Електронна поштова адреса pkz-emitent@imcagro.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://patpkz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

II. текст повідомлення
12.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» 
прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчи-
нення яких є заінтересованість, а саме:

Схвалено вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересова-
ність, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати при-
йняття такого рішення на Зборах та надати повноваження Директору Това-
риства на укладення та підписання від імені Товариства правочинів, щодо 
яких є заінтересованість, а саме будь-яких договорів та документів на їх 

виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів на суму, 
що перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фі-
нансової звітності Товариства на момент вчинення таких правочинів.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предме-
том правочину, визначена відповідно до законодавства: не більше  
100 000 000,00 USD (сто мільйонів доларів США) (2 719 085 800,00 грн.) на 
момент вчинення правочинів.

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 1 786 000,00 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми ко-
штів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках за курсом 
27,190858грн.): 152 244,446%.

Станом на 06 квітня 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих 
акцій становить 6 250 897 шт.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах, становить: 6 215 896 шт.Кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 6 215 896 шт.Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0 шт.Іс-
тотні умови конкретного правочину будуть розкриватися за фактом надан-
ня згоди уповноваженими органами Товариства на вчинення правочинів із 
заінтересованістю (істотні умови правочинів будуть розкриватися згідно до 
чинного законодавства за фактом надання згоди уповноваженими органа-
ми Товариства на вчинення відповідних правочинів).

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

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

директор Бражник Світлана василівна    підпис, м. п.   12.04.2017 р.
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: товаРиСтво З оБмеЖе-
НоЮ вIдПовIдалЬНIСтЮ «одеСЬКий тоРГовий 
дIм «СоНяЧНа долиНа», 32067506, 65039 м. одеса вул. Се-
редньофонтанська, буд. 16, (0482) 34-50-09

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: тов «ПРоФаУдит», 36921215

5. Інформація про загальні збори: Заповнюють емітенти - акціонерні 
товариства

6. Інформація про дивіденди: Заповнюють емітенти - акціонерні това-
риства

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  49545  49539
Основні засоби (за залишковою вартістю)  --  2
Довгострокові фінансові інвестиції  14872  14872
Запаси  33  33
Сумарна дебіторська заборгованість  5556  5554
Грошові кошти та їх еквіваленти  6  4
Власний капітал -91280 -91175
Статутний капітал  17  17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -91297 -91192
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  4229  4229
Поточні зобов’язання і забеспечення 136596 136485
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  --  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

 --  -- 

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

загальна номінальна 
вартість 

- -

у відсотках від статутного 
капіталу 

- -

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

- -

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «ПолтавСЬКий КомБІКоРмовий 
Завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00952189
3. Місцезнаходження 36007, Україна, Полтавська область, м. Полта-

ва, вул. маршала Бiрюзова, 43а
4. Міжміський код, телефон та факс 0532-610805; 0532-509150
5. Електронна поштова адреса pkz-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://patpkz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

II. текст повідомлення
12.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» 
прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови Наглядової ради Петрова Михай-
ла Васильовича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа 
згоди на розкриття паспортних даних не давала. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 16.04.2016р.; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Ємець Олексан-
дри Петрівни за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не давала. Володіє часткою у статутному 
капіталі емітента у розмірі 1 акції, що складає 0,000014% від статутного 
капіталу емітента. Обіймала дану посаду з 16.04.2016р.; непогашених су-
димостей за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Крючкова Івана 
Петровича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не давала. Володіє часткою у статутному ка-
піталі емітента у розмірі 1 акції, що складає 0,000014% від статутного ка-
піталу емітента. Обіймав дану посаду з 16.04.2016р.; непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду члена Наглядової ради Семенчука Олександра 
Миколайовича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа зго-
ди на розкриття паспортних даних не надавала. Член Наглядової ради є 
представником акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «БУРАТ» (ідентифікаційний номер 13948686). Часткою у ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на три роки. До 
призначення протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: 
ТОВ «БУРАТ», перший заступник директора, директор; ТОВ «Кернел-
Трейд», провідний інженер служби зберігання, начальник інженерного від-
ділу; Полтавський міський центр зайнятості, виплата допомоги по безро-
біттю; ТОВ «ЕлАгрі – Борщів», головний інженер, заступник директора; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду члена Наглядової ради Ємець Олександру Петрівну за 
рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надавала. Член Наглядової ради є представником акціоне-
ра  – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУРАТ» (іденти-
фікаційний номер 13948686). Володіє часткою у статутному капіталі емітента у 
розмірі 1 акції, що складає 0,000014% від статутного капіталу емітента. Особу 
призначено на три роки. До призначення протягом останніх п’яти років обійма-
ла наступні посади: член Наглядової ради ПАТ « ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОР-
МОВИЙ ЗАВОД », ТОВ «БУРАТ» начальник лабораторії з контролю виробни-
цтва; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду члена Наглядової ради Крючкова Івана Петровича 
за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надавала. Член Наглядової ради є представником 
акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУ-
РАТ» (ідентифікаційний номер 13948686). Володіє часткою у статутному 
капіталі емітента у розмірі 1 акції, що складає 0,000014% від статутного 
капіталу емітента. Особу призначено на три роки. До призначення протя-
гом останніх п’яти років займав наступні посади: член Наглядової ради 
ПАТ « ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД », Жовтнева міжрайон-
на філія Маріупольського міського центру зайнятості – виплата допомоги 
по безробіттю, директор ТОВ «ГРАНДЕВРОСТРОЙ», контролер на 
контрольно-пропускному пункті, заступник начальника цеху ПАТ «АЗОВ-
ЗАГАЛЬМАШ», директор відділення №1 ТОВ «БУРАТ-АГРО»; непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

директор Бражник Світлана василівна   підпис, м. п.   12.04.2017 р.

Річна інформація 
емітента цінних паперів

І. основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«РемоНтНо-БУдIвелЬНе ПIдПРиЄмСтво»; 
13645980; 76495 м.Iвано-Франкiвськ, с.Хриплин, вул.Пресмашівська,6; 
0342241185; 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2017р. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: rbp.prat.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ ау-
диторська фiрма «Iвано-Франкiвськ-аудит», 22196268. 5.Інформація 
про загальні збори: В 2016 році загальні збори за підсумками 2015 
року не скликалися по причині фінансової неплатоспроможності То-
вариства. 6.Інформація про дивіденди: протягом звітного 2016 року 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
суб'єкта малого підприємництва (тис.грн.) (2015р./2016р.): Усього 
активів:1112/1075,1; основні засоби (за залишковою вартістю): 199/178; 
довгострокові фінансові інвестиції: 0/0; запаси: 11/0; сумарна дебіторська 
заборгованість: 0/0; грошові кошти та їх еквіваленти: 2/2,1; власний капі-
тал: -544/-523,8; статутний капітал: 171/171; нерозподілений прибуток (не-
покритий збиток): -771/-750,8; довгострокові зобов'язання: 0/0; поточні 
зобов'язання: 1656/1598,9; чистий прибуток (збиток): -12/16,6.

Пат «одеСЬКе виРоБНиЧе оБ'ЄдНаННя «хо-
лодмаш», код ЄДРПОУ 00217863 повідомляє, що в особливій ін-
формації, яка опублікована в «Відомостях НКЦПФР» №71 від13.04.2017 р. 
виявлені технічні помилки , а саме: -дата прийняття рішення ревізійної 
комісією ПАТ «ОВО «Холодмаш» зазначена як 11.04.2014 р. вважати вір-
ною дату 11.04.2017р. ;- дата прийняття рішення наглядовою радою 
ПАТ «ОВО «Холодмаш» зазначена як 11.04.2013 р. вважати вірною дату 
11.04.2017р.
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво НаУКово-
виРоБНиЧе ПIд ПРи-
ЄмСт во "БIлЬшо виК", 
14308569 м. Київ ,  Соломянський, 
03057, м.Київ, пр-т  Перемоги 49/2 
044(4567141),

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

27.04.2017

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

http://bolshevik.net.ua/index.php/
reports

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

Товариство з обмеженою вiдпо вi-
даль нiстю "УПК-Аудит Лтд", 
30674018 Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "УПК-Аудит Лтд", 
30674018

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

Не проводились

6. Інформація про дивіденди. не нараховувались
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 335798 333289
Основні засоби (за залишковою вартістю) 273420 276341
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 38172 27197
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 908 741
Власний капітал 123406 180844
Статутний капітал 11145 11145
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 112261 169699
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 212392 152445
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (1,18) (0,1)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

(1,18) (0,1)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 44579720 44579720
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ЗмIНа»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік Пат «Зміна»
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне 
товариство «Змiна», Код за ЄДРПОУ: 22405648, Адреса: 80100, Львів-
ська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4,тел.. (03249) 25463

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: zmina.emiti.net

4. Найменування, код за ЄдРПоУ аудиторської фірми, якою 
проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Львiвський аудит», 23273456.

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні 
збори не скликалися.

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

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 70282 78525
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14714 16002
Довгострокові фінансові інвестиції 1801 1940
Запаси 22811 30206
Сумарна дебіторська заборгованість 9295 8909
Грошові кошти та їх еквіваленти 20227 16947
Власний капітал 49197 49075
Статутний капітал 8652 8652
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-328 -511

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 21085 29450
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0.005 -0.015

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

0.005 -0.015

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 34608120 34608120
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «РеНеСаНС Життя» 
(надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 33948564, місцезнаходження: 
04112, м. Київ, вул. Ризька, буд. 8-А, повідомляє про зміни до порядку 
денного Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуть-
ся 27 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 04112, м. Київ, 
вул. Ризька, буд. 8-а, оф. 1. 

(Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Ренесанс Життя» опубліковано в Відомостях ДКЦПФР № 54 від 
21.03.2017 р).

Згідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» за пропо-
зицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій, По-
рядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ренесанс Життя» 
доповнено наступними питаннями:

14. Про зміну місцезнаходження Товариства.
15. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та за-

твердження його нової редакції.
16. Проведення реєстрації змін до Статуту.
Річні Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Нагля-

дової Ради (Протокол № 21 від 07.03.2017 р.).
Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства 

(уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних  
Загальних Зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з  
10 год. 00 хв. до 10  год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Річних Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 21 квіт-
ня 2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://www.renlife.com.ua/

Нагадуємо, що для участі у Річних Загальних зборах акціонерам 
(представникам акціонерів) необхідно мати при собі документи, що 
ідентифікують особу акціонера (представника акціонера), а представ-
никам акціонерів також необхідно мати документи, що підтверджують 
повноваження представника на участь у Річних Загальних зборах ак-
ціонерів, засвідчені належним чином. 

З підготовленими документами (матеріалами), пов’язаними з по-
рядком денним Річних Загальних зборів акціонери Товариства мо-
жуть ознайомитись кожен робочий день в робочий час з 09 год. 00 хв. 
до 18 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 04112, м. Київ, 
вул. Ризька, буд. 8-А, оф. 1, а в день проведення Річних Загальних 
зборів акціонерів  – за місці їх проведення. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, Голова Правління Богдан О.Є. телефон для довідок: 
(044) 537-75-22.

Голова правління Прат «Ренесанс Життя»              Богдан о.Є.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «РеНеСаНС Життя»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРиватНе 

хмелЬНиЦЬКе аКЦIоНеРНе оБлаСНе товаРи-
Ство По тУРиЗмУ та еКСКУРСІях «хмелЬНиЦЬК-
тУРиСт»; 2. Код за ЄДРПОУ: 02651606; 3. Місцезнаходження емітента: 
29000, м.Хмельницький, Прибузька, 6; 4. Міжміський код, телефон та 
факс(0382) 70-24-95; 5. Електронна поштова адреса емітента : kmtour@
ic.km.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації kmtourist.in.ua; 7. Вид особливої 
інформації - відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II.текст Повідомлення: На підставі рішення загальних зборів акціоне-
рів від 11.04.2017р. (протокол № Р- 22 від 11.04.2017р.) відбулись зміни в 
сладі посадових осіб емітента

Припинено повноваження - Голова наглядової ради - Стрілець Сергій 
Миколайович. Обіймав посаду протягом 3 років. Акціями не володіє, є пред-
ставником акціонера ПрАТ «Укрпрофтур». Відмовився від надання та опри-
люднення паспортних даних. Непогашеної судимості не має. Припинено 
повноваження - Член наглядової ради - Харьковський Генадій Петрович 
(НА, 203188, 07.09.1996, Хмельницьким МУ УМВС). Обіймав посаду про-
тягом 3 років. Акціями не володіє, є представником акціонера ПрАТ «Укр-
профтур». Непогашеної судимості не має. Припинено повноваження - 
Член наглядової ради - Рижанський Олександр Тимофійович (НА, 734580, 
09.06.1999, Хмельницьким МУ УМВС). Обіймав посаду протягом 3 років. 
Акціями не володіє, є представником акціонера ПрАТ «Укрпрофтур». Непо-
гашеної судимості не має. Припинено повноваження - Член наглядової 
ради - Сікан Павло Степанович. Обіймав посаду протягом 3 років. Акціями 
не володіє, є представником акціонера ПрАТ «Укрпрофтур». Відмовився від 
надання та оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимості не 
має. Припинено повноваження - Член наглядової ради - Кравчук Микола 
Васильович. Обіймав посаду протягом 3 років. Акціями не володіє, є пред-
ставником акціонера ПрАТ «Укрпрофтур». Відмовився від надання та опри-
люднення паспортних даних. Непогашеної судимості не має.

Обрано - Голова наглядової ради - Стрілець Сергій Миколайович. Об-
рано на термін на 3 роки. Акціями не володіє, є представником акціонера 
ПрАТ «Укрпрофтур». Попередня посада - президент ПрАТ «Укрпрофтур». 
Відмовився від надання та оприлюднення паспортних даних. Непогашеної 
судимості не має. Обрано - Член наглядової ради - Найдюк Вадим Володи-
мирович. Обрано на термін на 3 роки. Акціями не володіє, є представником 
акціонера ПрАТ «Укрпрофтур». Попередня посада - начальник відділу май-
нових питань ПрАТ «Укрпрофтур». Відмовився від надання та оприлюднен-
ня паспортних даних. Непогашеної судимості не має. Обрано - Член на-
глядової ради - Луценко Микола Олексійович. Обрано на термін на 3 роки. 
Акціями не володіє, є представником акціонера ПрАТ «Укрпрофтур». По-
передня посада - голова Хмельницької обласної організації профспілки 
працівників культури. Відмовився від надання та оприлюднення паспортних 
даних. Непогашеної судимості не має. Обрано - Член наглядової ради - 
Рижанський Олександр Тимофійович (НА, 734580, 09.06.1999, Хмельниць-
ким МУ УМВС). Обрано на термін на 3 роки. Акціями не володіє, є пред-
ставником акціонера ПрАТ «Укрпрофтур». Попередня посада - Голова 
первинної профспілкової організації Профспілки авіабудівників України на 
ДП «Новатор». Непогашеної судимості не має. Обрано - Член наглядової 
ради - Сікан Павло Степанович Обрано на термін на 3 роки.. Акціями не 
володіє, є представником акціонера ПрАТ «Укрпрофтур». Попередня поса-
да - керівник управління корпоративних прав ФПУ. Відмовився від надання 
та оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимості не має.

III. Підпис 1.Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформа-
ції, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но законодавства: 2.Голова правлiння Заграй Iван Михайлович – 11.04.2017р.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“КУлиКIвСЬКе молоКо”

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 
"КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"

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

смт. Куликiвка , 
вул 8-го Березня , 18-А

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

kulik-moloko.net.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 29.03.2017 року ( Протокол №1 

вiд 29.03.2017 року) : прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за 
2016 рiк ; встановлено розмiр дивiдендiв, що пiдлягають сплатi -  
221 582,12 грн., що на одну акцiю становить 0,62 грн. ; визначено 
спосiб виплати дивiдендiв : акцiонерам-власникам голосуючих акцiй  - 
грошовими коштами через депозитарну систему України у строки та 
в порядку, встановленому чинним законодавством України, 
акцiонерам, якi не є власниками голосуючих акцiй - грошовими ко-
штами безпосередньо акцiонерам у строки та в порядку, встановле-
ному чинним законодавством України.

Наглядовою радою 12.04.2017 р. (протокол б/н вiд 12.04.2017 р.) : 
встановлено 28 квiтня 2017 року датою складання перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв за 2016 рiк ; визначено строк 
виплати дивiдендiв з 28.04.2017 р. по 30.06.2017 р.; визначено поря-
док виплати дивiдендiв акцiонерам : - одноразово всiєю сумою в по-
вному обсязi;- згiдно перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв станом на 28.04.2017 р.;- протягом строку виплати 
дивiдендiв;- у спосiб, визначений рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади Бажан олександр 

володимирович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.04.2017
(дата)

РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
приватного акціонерного товариства за 2016 рік

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво "IваНо-ФРаНКIвСЬКе 
ПлемПIдПРиЄмСтво", 00699514, 
Потiчна, 1, с.вовчинець Iвано-
Франкiвської мiської ради, Івано-
Франківська, 76018, (03422) 615-33

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

13.04.2017

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

www.ifplem.prat.ua 

РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
приватного акціонерного товариства за 2016 рік

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво "IваНо-ФРаНКIвСЬКа 
хаРЧоСмаКова ФаБРиКа", 
20550910, 76018 Iвано-Франкiвська 
область д/н Iвано-Франкiвськ 
Крайкiвського, 1, (0342) 77-91-91

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

12.04.2017

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

http://ksenija.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)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво «ПолтавСЬКий КомБІКоРмовий 
Завод»;2. Код за ЄДРПОУ 00952189

3. Місцезнаходження 36007, Україна, Полтавська область, м. Полта-
ва, вул. маршала Бiрюзова, 43а

4. Міжміський код, телефон та факс 0532-610805; 0532-509150
5. Електронна поштова адреса pkz-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://patpkz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення
12.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗА-
ВОД» прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, а саме:

відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
будь-які договори, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) пору-
ки, Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про вне-
сення змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) 
застави та/або будь-яких інших договорів та документів на їх виконання, 
пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів на суму, що пере-
вищує 25 відсотків вартості активів, але менша ніж 50 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на мо-
мент вчинення таких правочинів;

- будь-які Договори, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) по-
руки, Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про вне-
сення змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) 
застави та/або будь-яких інших договорів на суму, що становить 50 і більше 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності То-
вариства за граничною сукупною вартістю, еквівалентною 100 000 000,00 USD 
(сто мільйонів доларів США) на момент вчинення таких правочинів.

Гранична сукупність вартість правочинів: еквівалент 
100 000 000,00 USD (сто мільйонів доларів США) (2 719 085 800,00 грн.) 
на момент вчинення правочинів.

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 1 786 000,00 грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках за курсом 27,190858грн.): 152 244,446%.

Станом на 06 квітня 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих 
акцій становить 6 250 897 шт.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах, становить: 6 215 896 шт.Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 6 215 896 шт.Кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0 шт.

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

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

директор Бражник Світлана василівна   підпис, м. п.   12.04.2017 р.

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

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

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "доНеЦЬКий 
Завод ГIРНиЧо РятУ валЬ-
Ної аПаРатУРи", 00159491До-
нецька , Київський, 83048, місто 
Донецьк, вул. Левицького, 31 (062) 
381-82-44,

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

13.04.2017

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

www.дзга.укр 

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Аудит фінансової звітності за 2016 рік не 
здійснювався.

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

Загальні збори акціонерів за результата-
ми 2016 року не проводилися в зв’язку із 
наявністю форс-мажорних обставин, що 
засвідчено сертифікатом Торгово-
промислової палати України.

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

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 195695 195713
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1440 2391
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 66387 91919
Сумарна дебіторська заборгованість 125836 100720
Грошові кошти та їх еквіваленти 1868 281
Власний капітал 19340 9762
Статутний капітал 1031 1031
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 18051 8473
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 176355 185951
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

23.05 -28.57

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

23.05 -28.57

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 415600 415600
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

0 0

РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
приватного акціонерного товариства  

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "КалУСЬКе 
автотРаНСПоРтНе 
ПIдПРи ЄмСт во", 05440962, 
77303 Iвано-Франкiвська область 
Калуський м. Калуш вул. Глiбова, 52, 
(03472) 66575

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

13.04.2017

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

www.katp.if.ua

РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
приватного акціонерного товариства  

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво "БаБиН-РиБа", 
22170777, 77335 Iвано-Франкiвська 
область Калуський с.Середнiй Бабин д/в, 
(03472) 63079

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

13.04.2017

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

www.babynryba.prat.ua
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ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«дІКеРГоФФ ЦемеНт УКРаїНа»

до відома акціонерів Пат «дікергофф Цемент Україна»
В доповнення до повідомлення про проведення річних загальних збо-

рів публічного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна», 
надрукованого у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 58від 27 бе-
резня 2017 року, на виконання рішення Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 03.12.2013 року за № 2826 «Про затвердження 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»(редакція 
від 26.02.2017 р.), ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» публікує інформацію 
про основні показники фінансово – господарської діяльності товариства 
за 2016 рік: тис. грн.

Найменування показника Період
звітний 

(2016 рік)
попередній 

(2015 рік)
Усього активів 1 986 159 1 895 209
Основні засоби 1 038 814 1 064 743
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 503 472 405 906
Сумарна дебіторська заборгованість 93 716 63 844
Грошові кошти та їх еквіваленти 88 495 50 286
Нерозподілений прибуток (210 915) (767 981)
Власний капітал (767 759) (444 887)
Статутний капітал 7 917 7 917
Довгострокові зобов'язання 1 683 887 5 535 374
Поточні зобов'язання 1 070 031  804 722
Чистий прибуток (збиток) (320 574) (761 525)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 158 347 440 158 347 440
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 380 1 147

Наглядова ради Пат «дікергофф Цемент Україна»

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво
 «леСя УКРаїНКа»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості 1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕСЯ УКРАЇНКА», 1.2. Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ емітента: 02968533,1.3.Місцезнаходження емітента: 18036, 
м.Черкаси, Лесi Україки,4, 1.4.Міжміський код, телефон та факс емітента 
/0472/ 32-48-64 /0472/ 32-48-64, 1.5.Електронна поштова адреса емітента: 
02968533@at24.com.ua , 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: http://lesyafabrika.
at24.com.ua/ , 1.7. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів. 2.Текст повідомлення: 

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/17 вiд 12.04.2017року 
прийняте рiшення про надання попередньої згоди (схвалення) на укла-
дання Товариством значних правочинiв, предметом (характером) яких є: 
одержання Товариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття гро-
шових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких 
iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майнових прав) То-
вариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечен-
ня виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або за-
безпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу 
майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/
або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, купiвлi-
продажу, експортних договорiв, надання послуг Товариства.

Вартiсть активiв емiтента 2027,2 тис.грн.
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 3 000 тис.грн.
Спiввiдношення 147,98 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 81 926;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних 

зборах: 81 926;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

81 926;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не 

передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.
3.Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством: директор Горобець л.П.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «дНІПРовСЬКе» (нада-
лі - Товариство) (код за ЄДРПОУ-05431294, місцезнаходження –  
вул. Промислова, 3, офіс № 82, с. Проліски, Бориспільський район, 
Київська область, Україна, 08322) повідомляє про доповнення до по-
рядку денного річних загальних зборів акціонерів, що призначені на  
27 квітня 2017 року. Проект порядку денного, що був розісланий акці-
онерам, оприлюднений та опублікований у виданні «Відомості 
Нацiональної комiсiї з цінних паперів та фондового ринку» №58 від 
27.03.2017 року, доповнити наступними питаннями: 

11. Про схвалення значних правочинів, які здійснювалися або 
можуть здійснюватися Товариством протягом поточного календар-
ного року: договорів відступлення права вимоги до боржників Това-
риства за ціною не менше розміру боргу, належного до сплати за 
таким правом вимоги, і підтвердження повноважень генерального 
директора Товариства або особи, яка його заміщає, на підписання 

цих договорів, додатків і доповнень до них, а також на підписання 
додаткових договорів до тих договорів, за якими виникла відповід-
на заборгованість, зокрема, про відповідні заміни кредитора, після 
схвалення істотних умов таких правочинів наглядовою радою Това-
риства.

12. Про схвалення значних правочинів (ряду взаємопов'язаних пра-
вочинів), які здійснювалися або можуть здійснюватися Товариством 
протягом поточного календарного року, пов'язаних з інвестуванням з 
метою одержання прибутку: договорів купівлі-продажу цінних паперів 
українських емітентів на загальну суму не більше 40 мільйонів гривень 
і підтвердження повноважень генерального директора Товариства або 
особи, яка його заміщає, на підписання цих договорів, додатків і допо-
внень до них, після схвалення істотних умов таких правочинів нагля-
довою радою Товариства.

Наглядова рада

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«дНІПРовСЬКе» 

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016р.
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «виРоБНиЧе оБ'ЄдНаННя 
«СталЬКаНат-СIлУР», 26209430, 65007 одеська область Примор-
ський м.одеса вул. водопровiдна, 16, 0487776734

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 13.04.2017 

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

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік 1. Повне на-
йменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИ-
ЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАД-
НАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ», 14307340, вул. Ку-

ренiвська, 5/7, м. Київ, ОБОЛОНСЬКИЙ р-н, 04073, (044) 468-50-25.  
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017. 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://14307340.infosite.com.ua/

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «виРоБНиЧе оБ’ЄдНаННя «СталЬКаНат-СIлУР»

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «КиївСЬКий Завод По виГотовлеННЮ 
техНолоГIЧНоГо оБладНаННя для аГРоПРомиСловоГо КомПлеКСУ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 01412377
3. Місцезнаходження 84122 мiсто Слов'янськ Донецької 

областi Чубаря,65
4. Міжміський код, телефон та факс (06262) 2-29-23 (06262) 2-29-23
5. Електронна поштова адреса bezpeka@smz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.smz.ua

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

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-

токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року): припинено повноваження голови 
правлiння ПАТ «СМЗ» Придворова Павла Анатолiйовича (паспорт серiя ВК 
894978 виданий Слов’янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 
27.03.2012 року, частка у статутному фондi – 3,2025 %). Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Придворов Павло 
Анатолiйович перебував на посадi голови правлiння ПАТ «СМЗ» два роки.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-
токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року): припинено повноваження заступника 
голови правлiння ПАТ «СМЗ» Пiдлiсного Олександра Олександровича (пас-
порт серiя ВА 753062, виданий Слов’янським МВ УМВС України в Донецькiй 
областi 21.05.1997 р., частки у статутному фондi не має). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. 
Пiдлiсний Олександр Олександрович перебував на посадi члена правлiння 
ПАТ «СМЗ» чотири роки.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-
токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року): припинено повноваження члена 
правлiння ПАТ «СМЗ» Придворова Анатолiя Вадимовича (паспорт серiя АР 
380675, виданий Слов’янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 
22.04.2005 р., частки у статутному фондi не має). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Придворов Анатолiй 
Вадимович перебував на посадi члена правлiння ПАТ «СМЗ» чотири роки.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-
токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року): припинено повноваження члена 
правлiння ПАТ «СМЗ» Редько Наталiї Миколаївни (паспорт серiя ВЕ 900390, 
виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi 17.04.2003  р., 
частки у статутному фондi не має). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини зазначена особа не має. Редько Наталiя Миколаївна пе-
ребувала на посадi члена правлiння ПАТ «СМЗ» чотири роки.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-
токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року): припинено повноваження голови На-
глядової ради ПАТ «СМЗ» Придворова Вадима Анатолiйовича (паспорт 
серiя ВВ 093515, виданий Слов’янським МВ УМВС України в Донецькiй 
областi 28.10.1997 р., частка у статутному фондi складає 28,085658 %). Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не 
має. Придворов Вадим Анатолiйович перебував на посадi голови Наглядо-
вої ради ПАТ «СМЗ» останнi п’ять рокiв.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-
токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року): припинено повноваження члена На-
глядової ради ПАТ «СМЗ» Пахомова Олександра Олександровича (паспорт 
серiя ВВ 700343, виданий Слов’янським МВ УМВС України в Донецькiй 
областi 23.02.1997 р., частки у статутному фондi не має). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Пахо-
мов Олександр Олександрович перебував на посадi члена Наглядової ради 
ПАТ «СМЗ» останнi п’ять рокiв.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-
токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року): припинено повноваження члена Нагля-
дової ради ПАТ «СМЗ» Чаплика Iгора Васильовича (паспорт серiя ВС 392605, 
виданий Слов’янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 01.08.2000 р., 
частки у статутному фондi не має). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини зазначена особа не має. Чаплик Iгор Васильович перебу-
вав на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СМЗ» останнi п’ять рокiв.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-
токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року): припинено повноваження члена На-
глядової ради ПАТ «СМЗ» Андрiанової Свiтлани Миколаївни (паспорт серiя 
ВВ 314226, виданий Слов’янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 
17.02.1998 р., частки у статутному фондi не має). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Андрiанова Свiтлана 
Миколаївна перебувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СМЗ» 

останнi п’ять рокiв.
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-

токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року): припинено повноваження члена На-
глядової ради ПАТ «СМЗ» Андрiанової Ольги Валерiївни (паспорт серiя ВВ 
700274, виданий Слов’янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 
22.02.1999 р., частка у статутному фондi складає 0,000945%). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. 
Андрiанова Ольга Валерiївна перебувала на посадi члена Наглядової ради 
ПАТ «СМЗ» останнi п’ять рокiв.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (прото-
кол №1-2017 вiд 12.04.2017 року): обрано на посаду голови правлiння ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 
ЗАВОД» Придворова Павла Анатолiйовича (паспорт серiя ВК 894978 виданий 
Слов’янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 27.03.2012 року, частка у 
статутному фондi – 3,2025 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини зазначена особа не має. Придворов Павло Анатолiйович останнi п’ять 
рокiв перебував на посадi голови правлiння ПАТ «СМЗ».

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-
токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року), рiшення правлiння (протокол№1-4/2017 
вiд 12.04.2017 р.) обрано на посаду заступника голови правлiння ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» Пiдлiсного Олександра Олександровича 
(паспорт серiя ВА 753062, виданий Слов’янським МВ УМВС України в 
Донецькiй областi 21.05.1997 р., частки у статутному фондi не має). Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не 
має. Пiдлiсний Олександр Олександрович перебував на посадi члена 
правлiння ПАТ «СМЗ» останнi п’ять рокiв.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-
токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року): обрано членом правлiння ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 
ЗАВОД» Придворова Анатолiя Вадимовича (паспорт серiя АР 380675, ви-
даний Слов’янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 22.04.2005 р., 
частки у статутному фондi не має). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини зазначена особа не має. Придворов Анатолiй Вадимович 
перебував на посадi члена правлiння ПАТ «СМЗ» останнi п’ять рокiв.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-
токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року): обрано членом правлiння ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 
ЗАВОД» Редько Наталiю Миколаївну (паспорт серiя ВЕ 900390, виданий 
Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi 17.04.2003 р., частки 
у статутному фондi не має). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини зазначена особа не має. Редько Наталiя Миколаївна перебувала 
на посадi члена правлiння ПАТ «СМЗ» останнi п’ять рокiв.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-
токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року): обрано членом правлiння ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗА-
ВОД» Марченко Оксану Олександрiвну (паспорт серiя ВК 049107, виданий 
Слов’янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 22.03.2007 р., частки у 
статутному фондi не має). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини зазначена особа не має. Марченко Оксана Олександрiвна останнi 
п’ять рокiв перебувала на посадi комерцiйного директора ПАТ «СМЗ».

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-
токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року), рiшення засiдання Наглядової ради 
№1-04/2017 вiд 12.04.2017 р: обрано головою Наглядової ради ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 
ЗАВОД» Придворова Вадима Анатолiйовича (паспорт серiя ВВ 093515, ви-
даний Слов’янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 28.10.1997 р., 
частка у статутному фондi складає 28,085658 %). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Придворов Вадим 
Анатолiйович перебував на посадi голови Наглядової ради ПАТ «СМЗ» 
останнi п’ять рокiв.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-
токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року): обрано членом Наглядової ради ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» Пахомова Олександра Олександровича (пас-
порт серiя ВВ 700343, виданий Слов’янським МВ УМВС України в Донецькiй 
областi 23.02.1997 р., частки у статутному фондi не має). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Пахо-
мов Олександр Олександрович перебував на посадi члена Наглядової ради 
ПАТ «СМЗ» останнi п’ять рокiв.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-
токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року): обрано членом Наглядової ради ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» Чаплика Iгора Васильовича (паспорт серiя 
ВС 392605, виданий Слов’янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 
01.08.2000 р., частки у статутному фондi не має). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Чаплик Iгор Васи-
льович перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СМЗ» останнi 
п’ять рокiв.

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “Слов’яНСЬКий машиНоБУдIвНий Завод”
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На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-
токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року): обрано членом Наглядової ради ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» Андрiанову Свiтлану Миколаївну (паспорт 
серiя ВВ 314226, виданий Слов’янським МВ УМВС України в Донецькiй 
областi 17.02.1998 р., частки у статутному фондi не має). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. 
Андрiанова Свiтлана Миколаївна перебувала на посадi члена Наглядової 
ради ПАТ «СМЗ» останнi п’ять рокiв.

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СМЗ» (про-
токол №1-2017 вiд 12.04.2017 року): обрано членом Наглядової ради ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» Андрiанову Ольгу Валерiївну (паспорт серiя 

ВВ 700274, виданий Слов’янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 
22.02.1999 р., частка у статутному фондi складає 0,000945%). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. 
Андрiанова Ольга Валерiївна перебувала на посадi члена Наглядової ради 
ПАТ «СМЗ» останнi п’ять рокiв.

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 Придворов Павло анатолiйович
Голова правлiння Пат "СмЗ" (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.13
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "СтРахова 
КомПаНIя "УКРаїНСЬКий 
СтРаховий СтаНдаРт"

2. Код за ЄДРПОУ 22229921
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, провулок Балтiйський,20
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 590-09-14 (044) 590-09-16
5. Електронна поштова адреса andrienko_ya@usstandart.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://usstandart.com.ua/about.html

7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, 
представництв

II. текст повідомлення
Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 
13.04.2017 року (Протокол № 47) прийнято рiшення: Лiквiдувати Донецьке 
представництво Приватного акцiонерного товариста «Страхової компанiї 
«Український страховий стандарт», Луганське представництво Приватного 
акцiонерного товариста «Страхової компанiї «Український страховий стан-
дарт», Сiмферопольське представництво Приватного акцiонерного това-
риста «Страхової компанiї «Український страховий стандарт», в зв’язку iз 
вiдсутнiстю виробничої необхiдності в їх роботi.

Донецьке представництво Приватного акцiонерного товариста «Стра-
хової компанiї «Український страховий стандарт», мiсцезнаходження : 
83000, м. Донецьк, проспект Ватутiна, будинок 46, офiс 4.3.1. Представни-
цтво було вiдкрито з метою представництва та захисту iнтересiв та дiлової 
репутацiї Приватного акцiонерного товариста «Страхової компанiї «Україн-
ський страховий стандарт» в своєму регiонi. Завданнями Представництва 
є сприяння органiзацiї i здiйсненню статутної дiяльностi Компанiї, розши-
рення кола її клiєнтiв та територiї дiяльностi.

Для досягнення мети та виконання завдань Представництва, воно 
здiйснювало наступнi функцiї:

1.ведення переговорiв вiд iменi Компанiї, сприяє встановленню зв’язкiв i 
контактiв Компанiї з iншими суб’єктами господарської дiяльностi, державни-
ми установами, громадськими органiзацiями та дiєздатними громадянами;

2.координує взаємодiю Компанiї з її партнерами та органами влади;
3.здiйснює пошук потенцiйних контрагентiв для укладання договорiв 

страхування та веде з ними переговори;
4.регулярно проводить маркетинговi дослiдження, збирає, обробляє i 

передає в Компанiю iнформацiю вiдносно змiн на страховому ринку в 
регiонi розмiщення Представництва;

5.проводить презентацiю послуг i дiяльностi Компанiї, а також докладає зу-
силь для створення та пiдтримання бездоганної дiлової репутацiї Компанiї;

6.контролює виконання контрагентами Компанiї своїх договiрних 
зобов’язань;

7.збирає данi про досвiд дiяльностi вiтчизняних та зарубiжних страхо-
вих компанiй;

8.представляє та захищає iнтереси Компанiї у всiх правоохоронних органах 
та судових установах України та у вiдносинах з органами державної виконавчої 
служби Мiнiстерства юстицiї України при здiйсненнi виконавчого провадження;

9.здiйснює iншi дiї вiд iменi та в iнтересах Компанiї згiдно розпоряджень 
Компанiї в межах наданих повноважень та у вiдповiдностi до чинного за-
конодавства України.

Луганське представництво Приватного акцiонерного товариста «Стра-
хової компанiї «Український страховий стандарт», мiсцезнаходження : 
91005, м. Луганськ, вул. Ломоносова, будинок 73, офiс 507.Представни-
цтво було вiдкрито з метою представництва та захисту iнтересiв та дiлової 
репутацiї Приватного акцiонерного товариста «Страхової компанiї «Україн-

ський страховий стандарт» в своєму регiонi.Завданнями Представництва є 
сприяння органiзацiї i здiйсненню статутної дiяльностi Компанiї, розширен-
ня кола її клiєнтiв та територiї дiяльностi.

Для досягнення мети та виконання завдань Представництва, воно 
здiйснювало наступнi функцiї:

1.ведення переговорiв вiд iменi Компанiї, сприяє встановленню зв’язкiв i 
контактiв Компанiї з iншими суб’єктами господарської дiяльностi, державними 
установами, громадськими органiзацiями та дiєздатними громадянами;

2.координує взаємодiю Компанiї з її партнерами та органами влади;
3.здiйснює пошук потенцiйних контрагентiв для укладання договорiв 

страхування та веде з ними переговори;
4.регулярно проводить маркетинговi дослiдження, збирає, обробляє i 

передає в Компанiю iнформацiю вiдносно змiн на страховому ринку в 
регiонi розмiщення Представництва;

5.проводить презентацiю послуг i дiяльностi Компанiї, а також докладає зу-
силь для створення та пiдтримання бездоганної дiлової репутацiї Компанiї;

6.контролює виконання контрагентами Компанiї своїх договiрних 
зобов’язань;

7.збирає данi про досвiд дiяльностi вiтчизняних та зарубiжних страхо-
вих компанiй;

8.представляє та захищає iнтереси Компанiї у всiх правоохоронних органах 
та судових установах України та у вiдносинах з органами державної виконавчої 
служби Мiнiстерства юстицiї України при здiйсненнi виконавчого провадження;

9.здiйснює iншi дiї вiд iменi та в iнтересах Компанiї згiдно розпоряджень 
Компанiї в межах наданих повноважень та у вiдповiдностi до чинного за-
конодавства України.

Сiмферопольське представництво Приватного акцiонерного товариста 
«Страхової компанiї «Український страховий стандарт», мiсцезнаходження: 
97501,АРК, Сiмферопольський район, смт. Молодiжне, Шосе Московське, 5 
км. Представництво було вiдкрито з метою представництва та захисту 
iнтересiв та дiлової репутацiї Приватного акцiонерного товариста «Страхо-
вої компанiї «Український страховий стандарт» в своєму регiонi.Завдання-
ми Представництва є сприяння органiзацiї i здiйсненню статутної дiяльностi 
Компанiї, розширення кола її клiєнтiв та територiї дiяльностi.

Для досягнення мети та виконання завдань Представництва, воно 
здiйснювало наступнi функцiї:

1.ведення переговорiв вiд iменi Компанiї, сприяє встановленню зв’язкiв i 
контактiв Компанiї з iншими суб’єктами господарської дiяльностi, державними 
установами, громадськими органiзацiями та дiєздатними громадянами;

2.координує взаємодiю Компанiї з її партнерами та органами влади;
3.здiйснює пошук потенцiйних контрагентiв для укладання договорiв 

страхування та веде з ними переговори;
4.регулярно проводить маркетинговi дослiдження, збирає, обробляє i 

передає в Компанiю iнформацiю вiдносно змiн на страховому ринку в 
регiонi розмiщення Представництва;

5.проводить презентацiю послуг i дiяльностi Компанiї, а також докладає зу-
силь для створення та пiдтримання бездоганної дiлової репутацiї Компанiї;

6.контролює виконання контрагентами Компанiї своїх договiрних 
зобов’язань;

7.збирає данi про досвiд дiяльностi вiтчизняних та зарубiжних страхо-
вих компанiй;

8.представляє та захищає iнтереси Компанiї у всiх правоохоронних ор-
ганах та судових установах України та у вiдносинах з органами державної 
виконавчої служби Мiнiстерства юстицiї України при здiйсненнi виконавчо-
го провадження;

9.здiйснює iншi дiї вiд iменi та в iнтересах Компанiї згiдно розпоряджень 
Компанiї в межах наданих повноважень та у вiдповiдностi до чинного за-
конодавства України.

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

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

2. Найменування посади Коваленко Євген Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.04.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне Вiнницьке обласне 

акцiонерне товариство по туризму 
та екскурсiях "ВIННИЦЯТУРИСТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02657201

3. Місцезнаходження емітента 21050 Вiнницька обл., мiсто Вiнниця 
вул. Пушкiна, будинок 4

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

vinnitsaturist@ft.net.ua

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

http://turistvin.at.ua/

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України 
в Рiвненськiй областi, 02.02.2013) припинено повноваження 11.04.2017 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-28-10 вiд 
11.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 13.06.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України 
в Рiвненськiй областi, 02.02.2013) обрано на посаду 11.04.2017р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-28-11 вiд 11.04.2017р.) термiном на 3 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: Голова правлiння ПрАТ «Рiвнетурист», Голова 
правлiння ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є представником акцiонера 
Приватного акцiонерного товариства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 
02605473). 

Посадова особа Член Наглядової ради Лета Iван Iванович (паспорт: 
серiя АА номер 533622 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, 24.07.1997) припинено повноваження 11.04.2017 р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв (Рiшення №Р-28-10 вiд 11.04.2017р.) у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.04.2016 
року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Лета Iван Iванович (паспорт: 
серiя АА номер 533622 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, 24.07.1997) обрано на посаду 11.04.2017р. загальними зборами 
акцiонерiв (Рiшення №Р-28-11 вiд 11.04.2017р.) термiном на 3 роки. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: Голова Вiнницької обласної органiзацiї профспiлки працiвникiв 
охорони здоров'я України, перший заступник голови Федерацiї профспiлок 
Вiнницької областi. Посадова особа є представником акцiонера Приватно-
го акцiонерного товариства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Член Наглядової ради Панчук Олександр Наумович 
(паспорт: АА номер 235936 виданий Ленiнським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, 10.06.1996) припинено повноваження 11.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-28-10 вiд 
11.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 26.04.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Панчук Олександр Наумович 
(паспорт: АА номер 235936 виданий Ленiнським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, 10.06.1996) обрано на посаду 11.04.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-28-11 вiд 11.04.2017р.) термiном на 3 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: Голова обласної органiзацiї профспiлки працiвникiв 
зв'язку Вiнницької дирекцiї УДППЗ «Укрпошта». Посадова особа є пред-
ставником акцiонера Приватного акцiонерного товариства «УКРПРОФТУР» 
(код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Член Наглядової ради Сiкан Павло Степанович (пас-
порт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України у 

м. Києвi, 08.11.2001) припинено повноваження 11.04.2017 р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-28-10 вiд 11.04.2017р.) у 
зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 26.04.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Сiкан Павло Степанович (пас-
порт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України у 
м. Києвi, 08.11.2001) обрано на посаду 11.04.2017р. загальними зборами 
акцiонерiв (Рiшення №Р-28-11 вiд 11.04.2017р.) термiном на 3 роки. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: керiвник управлiння корпоративних прав ФПУ. Посадова особа є 
представником акцiонера Приватного акцiонерного товариства «УКРПРОФ-
ТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Член Наглядової ради Головенець Василь Сергiйович 
(паспорт: серiя АС номер 341290 виданий Луцьким МУ УМВС України у 
Волинськiй областi, 17.11.1997) припинено повноваження 11.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-28-10 вiд 
11.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 26.04.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Найдюк Вадим Володимирович 
(паспорт: серiя АС номер 293174 виданий Луцьким МУ УМВС України у 
Волинськiй областi, 20.06.1997) обрано на посаду 11.04.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-28-11 вiд 11.04.2017р.) термiном на 3 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: заступник Голови правлiння ЗАТ «Волиньтурист», на-
чальник вiддiлу з майнових питань ПрАТ «Укрпрофтур», заступник 
керiвника департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав 
ФПУ- керiвник Управлiння правової роботи, начальник вiддiлу внутрiшнього 
аудиту ПрАТ «Укрпрофур». Посадова особа є представником акцiонера 
Приватного акцiонерного товариства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 
02605473). 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Собко Галина Iванiвна (пас-
порт: серiя АА номер 426084 виданий Ленiнським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, 03.03.1997) припинено повноваження 11.04.2017р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (№Р-28-13 вiд 11.04.2017р.) у 
зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 09.04.2014 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Слободянюк Володимир Петро-
вич обрано на посаду 11.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення 
№Р-28-14 вiд 11.04.2017р.) термiном на 3 роки. Посадова особа не надала 
згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: заступник Голо-
ви Федерацiї профспiлок областi.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Кондратьєва Наталiя 
Володимирiвна (паспорт: серiя АВ номер 274466 виданий Замостянським 
РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 27.11.2001) припинено повноважен-
ня 11.04.2017р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (№Р-28-13 
вiд 11.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 09.04.2014 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Бiлоус Наталiя Iванiвна об-
рано на посаду 11.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Рiшення 
№Р-28-14 вiд 11.04.2017р.) термiном на 3 роки. Посадова особа не на-
дала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала по-
сади: голова обласної органiзацiї профспiлки Вiнницької фiлiї ПАТ 
«Укр телеком». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Кириченко Надiя Миколаїв-
на обрано на посаду 11.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв 
(Рiшення №Р-28-14 вiд 11.04.2017р.) термiном на 3 роки. Посадова 
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посади: голова обкому профспiлки працiвникiв споживчої 
кооперацiї.

Голова Правлiння ____________ Кордулян Сергiй харитонович

ПРиватНе вIННиЦЬКе оБлаСНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
По тУРиЗмУ та еКСКУРСIях “вIННиЦятУРиСт”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 14 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

64

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 
товариство «Чернiгiвський 
завод «Металiст»

2. Код за ЄДРПОУ 02972523
3. Місцезнаходження 14017, м. Чернiгiв, вул. 

Промислова, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс (04622) 4-40-60 (04622) 

4-40-60
5. Електронна поштова адреса metalist@athost.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

metalist.athost.info

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

II. текст повідомлення
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 07.04.2017 

№ 22) обрано Голову Наглядової ради Мiрошниченко Iрину Iванiвну в 
зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана безстроково, не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями 
емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. По-
сади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: фахiвець з продажу, 
ПрАТ «Рекламний комбiнат».

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 07.04.2017 
№ 22) обрано члена Наглядової ради Пономаренко Юлiю Вiкторiвну в 
зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана безстроково, не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями 
емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. По-
сади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: працює за контрак-
том, ПрАТ «Рекламний комбiнат».

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 07.04.2017 
№ 22) обрано члена Наглядової ради Тарасовця Олександра Миколайо-
вича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний безстроково, не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 
50,0233% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою 
не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: дирек-
тор, ПрАТ «ЧБ «Спорттовари».

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 07.04.2017 
№ 22) припинено повноваження Голови Наглядової ради Мiрошниченко 
Iрини Iванiвни на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства». 
Вона перебувала на цiй посадi з 15.04.2014, не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. 
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 07.04.2017 
№ 22) припинено повноваження члена Наглядової ради Пономаренко 
Юлiї Вiкторiвни на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства». 
Вона перебувала на цiй посадi з 15.04.2014, не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. 
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 07.04.2017 
№ 22) припинено повноваження члена Наглядової ради Тарасовця Олек-
сандра Миколайовича на пiдставi Закону України «Про акцiонернi това-
риства». Вiн перебував на цiй посадi з 15.04.2014, не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. 
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Iльїн михайло анатолiйович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.04.2017
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво
«ЧеРНIГIвСЬКий Завод «металIСт»

Річна інформація 

товаРиСтва З оБмеЖеНоЮ 
вІдПовІдалЬНІСтЮ «СоНет»

 емітента цінних паперів для опублікування в офіційному друкова-
ному виданні

I. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ: Товариство з обме-

женою вiдповiдальнiстю «Сонет», 32049419; місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента: 07455 Київська обл, Броварський,р-н,  
с. Княжичi, вул. Стогнiя, 39. 0442369902; 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
11.04.2017р; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію:32049419.1ua.info; 4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Аудиторська фiрма »Cтройаудит« Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю, 23914106; 5. Інформація про загальні збори (розділ за-
повнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство) Емітент не є 
акціонерним товариством; 6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 434 067,3 434 544,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1.8 383,5
Довгострокові фінансові інвестиції 431 557,3 431 428,3
Виробничі запаси 28,9 28,9
Сумарна дебіторська заборгованість 1661,7 1 892,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 326 357,8 341 828,7
Статутний капітал 370 200,0 370 200,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(43 842,2) (28 371,3)

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 75 000,0 75 000,0
Поточні зобов'язання і забезпечення 32 709,5 17 715,8
Чистий прибуток (збиток) (15 470,9) (15 234,2)

Річна інформація 

товаРиСтва З оБмеЖеНоЮ 
вІдПовІдалЬНІСтЮ «аКСоН-IНвеСт» 

емітента цінних паперів для опублікування в офіційному друкова-
ному виданні

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, Товариство з обме-

женою вiдповiдальнiстю « Аксон-Iнвест», 35212317; місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента 03057, м. Київ вул. Академiка Янгеля, 
5, 0442369902. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017р. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: 35212317.1ua.info; 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма »Cтройаудит« Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю, 23914106, 5. Інформація про загальні збо-
ри (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство): 
Емітент не є акціонерним товариством. 6. Інформація про дивіденди: Рі-
шення щодо виплати дивідендів не приймалось. 

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства. 

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

Найменування показника  Період
попередній звітний

Усього активів 5681.8 6843.1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2.2 0.8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1320.4 1266.1
Грошові кошти та їх еквіваленти 37.3 15.5
Власний капітал (545.4) (395.3)
Статутний капітал 42.0 42.0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(587.4) (437.3)

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2729.0 2729.0
Поточні зобов'язання і забезпечення 3498.2 4509.4
Чистий прибуток (збиток) (334.9) 125.5
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ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“Слов’яНСЬКий машиНоБУдIвНий Завод”

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 01412377
3. Місцезнаходження 84122 мiсто Слов'янськ Донецької 

областi вулиця Чубаря,65
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(06262) 2-29-23 (06262) 2-29-23

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

www.smz.ua

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

II. текст повідомлення
№ з/п Дата 

прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 
вартості правочинів 
до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(у відсотках)
1 2 3 4 5

1-2017 12.04.2017 р. 90 000,00 103 177,00 87,23%
Зміст інформації
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «СМЗ» (протокол №1-2017 від 
12.04.2017 р.) було надано попередню згоду на вчинення значних право-
чинів вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності, які можуть вчинятися товариством протягом 
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (гранична сукуп-
ність вартості правочинів складає 90 000,00 тис.грн., ), а саме:
1. кредитні договори (кредитні лінії), надані для забезпечення діяльності 
товариства та підтримання виробництва;
2. договори пов’язані із наданням товариству кредитних коштів (гарантія, 
договір поруки, договір застави, іпотечні договори);
3. договори пов’язані із забезпеченням обов’язків товариства, як поста-
чальника (продавця), у тому числі гарантії;
4. договори постачання, або купівлі продажу продукції та матеріалів 
тощо, у яких товариство виступає у якості постачальника чи продавця.

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 Придворов Павло анатолiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.04.2017 р.
(дата)

акціонерам

ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо 
товаРиСтва

«КРиСталБаНК»
код за ЄдР 39544699
місцезнаходження  

Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2
Повідомлення 

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Повідомляємо, що 16 травня 2017 р. о 11.00 годині відбудуться по-

зачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«КРИСТАЛБАНК».

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів.
4. Затвердження змін до Статуту ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом ви-

кладення Статуту в новій редакції.
5. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів  

ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.
6. Затвердження змін до Положення про Спостережну раду ПАТ 

«КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.
7. Затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «КРИСТАЛ-

БАНК» шляхом викладення в новій редакції.
8. Затвердження Принципів (кодексу) Корпоративного управління  

ПАТ «КРИСТАЛБАНК».
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових дого-

ворів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради Банку, вста-
новлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності 
(заохочувальних та компенсаційних виплат) та обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів).

Збори відбудуться за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський 
узвіз, 2, кабінет № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 16 травня 2017 р. з 10.00 
год. до 10.45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – станом на 24 годину 10 травня 2017 р.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповнова-
женим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформле-
ну відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує осо-
бу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень 
з питань порядку денного у Голови Правління Гребінського Леоніда Ан-
дрійовича у робочі дні, робочий час за адресою: 01133, м. Київ, вул. 
Мечникова, 4/1, Відділення № 1 в м. Київ Київської дирекції, кабінет Го-
лови Правління, в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – Голова Правління Гребінський Леонід Андрійович.

Телефон для довідок: (044) 590-46-62.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
https://crystalbank.com.ua.

Спостережна рада Пат «КРиСталБаНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "аКЦIо-
НеРНий КомеРЦIйНий 
БаНК "КоНКоРд"

2. Код за ЄДРПОУ 34514392
3. Місцезнаходження 49000 м. Днiпро площа Троїцька, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0562-31-13-14 0562-31-04-38
5. Електронна поштова адреса info@concord.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://concord.ua

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

II. текст повідомлення
На виконання рiшення наглядової ради (протокол вiд 20.02.2017) та згiдно 

наказу № 92/к вiд 11.04.2017р. заступає на посаду голови правлiння Мiняйло 
Валентин Францевич з 11.04.2017. Мiняйло В.Ф. не володiє часткою у статутно-
му капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Iншi посади, якi вiн обiймав 
протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння, радник голови правлiння

Згiдно наказу № 93/к вiд 11.04.2017 вiдмiнено виконання обов’язкiв го-
лови правлiння першим заступником голови правлiння Острiнiною Оленою 
Петрiвною з 11.04.2017 р. Острiнiна О.П. не володiє часткою у статутному 
капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Покладено виконан-
ня обов’язкiв з 24.12.2016р.

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 мiняйло валентин Францевич
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.12
(дата)
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Річна інформація 

товаРиСтва З оБмеЖеНоЮ 
вІдПовІдалЬНІСтЮ «ЦеНтРоБІй» 

емітента цінних паперів для опублікування в офіційному друкова-
ному виданні

I. основні відомості про емітента 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ: Товариство з об-

меженою вiдповiдальнiстю «Центробій», 33834958; місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12. 
0442369903. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017р.; 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: 33834958.1ua.info; 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми якою проведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма 
»Cтройаудит« Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, 23914106;  
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство): Емітент не є акціонерним товариством; 
6. Інформація про дивіденди:Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника  Період
попередній звітний

Усього активів 14884.7 14888.3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0.7 0.1
Довгострокові фінансові інвестиції 11805.4 11805.4
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 12.6 12.7
Грошові кошти та їх еквіваленти 1.7 0
Власний капітал 4481.1 4470.7
Статутний капітал 4600.0 4600.0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(118.9) (129.3)

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 10385.4 10385.4
Поточні зобов'язання і забезпечення 18.2 32.2
Чистий прибуток (збиток) 132.1 -10.4

Річна інформація 

товаРиСтва З оБмеЖеНоЮ 
вІдПовІдалЬНІСтЮ «еКовІте» 

емітента цінних паперів для опублікування в офіційному друкова-
ному виданні

I. основні відомості про емітента 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ: Товариство з обме-

женою вiдповiдальнiстю «ЕКОВIТЕ», 36159527; місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: 07455 Київська обл, Броварський,р-н, 
с.  Княжичi, вул. Стогнiя, 39. 0442369902; 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
07.04.2017р; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію:36159527.1ua.info; 4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Аудиторська фiрма »Cтройаудит« Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю, 23914106; 5. Інформація про загальні збори (розділ за-
повнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство) Емітент не є 
акціонерним товариством; 6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 442 060,1 442 542,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 441 413,9 442 100,9
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 567,3 358,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 3,8
Власний капітал 335 454,9 350 767,3
Статутний капітал 370 550,0 370 550,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(35 095,1) (19 782,7)

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 76 432,1 76 636,6
Поточні зобов'язання і забезпечення 30 173,1 76 636,6
Чистий прибуток (збиток) (15 312,4) (14 977,2)

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
НаУКово-доСлIдНий та ПРоеКтНий 

IНСтитУт По ЗБаГаЧеННЮ та 
аГломеРаЦIї РУд ЧоРНих металIв 

“мехаНоБРЧоРмет” 
Річна інформація емітента цінних паперів

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

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

Публiчне акцiонерне товариство 
Науково-дослiдний та проектний 
iнститут по збагаченню та агломерацiї 
руд чорних металiв "Механобрчор-
мет" , 04689352 Дніпропетровська 
Довгинцiвський 50086 м. Кривий Рiг 
вул. Телевiзiйна, 3 056 409-78-53

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

13.04.2017

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

http://mekhanobrchormet.com.ua/pages/
view/reporting

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

Аудиторська фiрма Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Консалтiнг Лтд», 19029087 

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

Загальні збори акціонерів не проводи-
лись тому, що Вищим органом 
Товариства є держава в особі Фонду 
державного майна України.

6. Інформація про 
дивіденди.

Дивіденди за результатами 
фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2016 рік не нараховані

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 49963 55437
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24557 29419
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1618 192
Сумарна дебіторська заборгованість 2524 7479
Грошові кошти та їх еквіваленти 260 336
Власний капітал 33022 41314
Статутний капітал 8465 8465
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

24128 32420

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

6110 6631

Поточні зобов'язання і забезпечення 10831 7492
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0.24441 -0.41286

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

-0.24441 -0.41286

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

33861600 33861600

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0

Генеральний директор  Фортуна вадим одександрович
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Вов-

чанський олiйноекстракцiйний завод», код за ЄДРПОУ 00373936; місцезна-
ходження: 62504, Харківська область, Вовчанський район, м.Вовчанськ, 
пл.Привокзальна, 11; міжміський код та телефон емітента: (05741) 4-22-39.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 12.04.2017.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://00373936.infosite.com.ua.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «вовЧаНСЬКий олIйНоеКСтРаКЦIйНий Завод»
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ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«НаУКово-доСлIдНий IНСтитУт 

елеКтРомехаНIЧНих ПРиладIв»
Повідомлення про виникнення особливої інформації  

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

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

«Науково-дослiдний iнститут електромеханiчних приладiв»
2. Код за ЄДРПОУ: 14309824
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 422-88-01,  

(044) 424-10-74
5. Електронна поштова адреса: ndiemp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://14309824.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст Повідомлення 

Наглядовою радою Товариства 12.04.2017 р. прийнято рішення при-
пинити повноваження члена Правління Товариства Вацеби Миколи Ми-
колайовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товари-
ства від 12.04.2017 р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017 р.). Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа 
перебувала на посаді члена Правління Товариства з 22.12.2015 р. Акці-
ями Товариства не володіє.

Наглядовою радою Товариства 12.04.2017 р. прийнято рішення при-
пинити повноваження члена Правління Товариства Ющенка Владисла-
ва Анатолiйовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради 
Товариства від 12.04.2017 р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017 р.). Зго-
ди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова 
особа перебувала на посаді члена Правління Товариства з 22.12.2015 р. 
Акціями Товариства не володіє.

Наглядовою радою Товариства 12.04.2017 р. прийнято рішення при-
пинити повноваження члена Правління Товариства Полiщука Андрiя 
Анатолiйовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради То-
вариства від 12.04.2017 р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017 р.). Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова 
особа перебувала на посаді члена Правління Товариства з 23.03.2015 р. 
Акціями Товариства не володіє.

Наглядовою радою Товариства 12.04.2017 р. прийнято рішення об-
рати членом Правління Товариства Березу Олександра Петровича. Під-
става такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 
12.04.2017 р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017 р.). Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не воло-
діє. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за 
останні п’ять років: помічник Голови Правління з виробництва, началь-
ник дослідного виробництва.

Наглядовою радою Товариства 12.04.2017 р. прийнято рішення об-
рати членом Правління Товариства Сокола Сергія Петровича. Підстава 
такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 12.04.2017 р. 
(Протокол №3/2017 від 12.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Тер-
мін, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за остан-
ні п’ять років: головний спеціаліст відділу забезпечення роботи органів 
управління господарських товариств, головний спеціаліст відділу ін-
формаційного забезпечення функціонування та розвитку, керуючий 
справами.

Наглядовою радою Товариства 12.04.2017 р. прийнято рішення об-
рати членом Правління Товариства Полончук Антоніну Вікторівну. Під-
става такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 
12.04.2017 р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017 р.). Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не воло-
діє. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за 
останні п’ять років: юрисконсульт.

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

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

2. т.в.о. Голови Правління  Квас в.о. 13.04.2017

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ветРоПаК ГоСтомелЬСЬКий 

СКлоЗавод»
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 ТО-

ВАРИСТВО «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 00333888
3. Місцезнаходження: 08290 Київська область, м. Ірпінь, смт. Гос-

томель, площа Рекунова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-41-99,  

04597-3-13-92
5. Електронна поштова адреса: tatiana.panayirci@vetropack.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.vetropack.ua/
uk/vetropack/media-ta-publikaciji/

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

ІІ. текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 р. було 

прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значно-
го правочину, який може вчинятися Товариством протягом не більше 
одного року з дати прийняття цього рішення за наступними характе-
ристиками:

укладення Товариством із ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (код 
ЄДРПОУ 00377511) договору поставки, додаткових угод до договору 
поставки, специфікації та інші документи пов'язані із укладенням та 
які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох до-
говорів на суму, що перевищує 25% від вартості активів АТ «Ветропак 
Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 
403 383 тис. грн. за даними фінансової звітності Товариства станом 
на 31.12.2016 року).

Гранична сукупна вартість правочинів — 403 383 тис. грн.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансо-

вої звітності — 1 613 532 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартос-

ті активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті — 25%.

Загальна кількість голосуючих акцій — 155 826 967, кількість голо-
суючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах — 
148 554 095, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» при-
ийняття рішення — 148 514 896, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» приийняття рішення — 26 256.

Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 р. було 
прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значно-
го правочину, який може вчинятися Товариством протягом не більше 
одного року з дати прийняття цього рішення за наступними характе-
ристиками:

укладення Товариством із ПАТ «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» (код 
ЄДРПОУ 30965655) договору поставки, додаткових угод до договору 
поставки, специфікації та інші документи пов'язані із укладенням та 
які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох до-
говорів) на суму, що перевищує 25% від вартості активів АТ «Ветро-
пак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 
403 383 тис. грн. за даними фінансової звітності Товариства станом 
на 31.12.2016 року).

Гранична сукупна вартість правочинів — 403 383 тис. грн.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансо-

вої звітності — 1 613 532 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартос-

ті активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті — 25%.

Загальна кількість голосуючих акцій — 155 826 967, кількість голо-
суючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах — 
148 554 095, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» при-
ийняття рішення — 148 514 896, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» приийняття рішення — 26 256.

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

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

2. Голова Правління  Прінко Павел анатолій 13.04.2017
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ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «лЬвІвГУРтБаКалІя»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ»

1.2.Організаційно правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

01553327

1.4.Місцезнаходження емітента м. Львів, вул. Бузкова, 2.
1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(0322) 70 14 46

1.6.Електронна поштова адреса 
емітента

lgb@lviv.farlep.net

1.7. Дата вчинення події 12 квітня 2017 р.
1.8.Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб Емітента
1.9.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://lvivbakaliya.pat.ua/

2. текст повідомлення: 
2.1. Річними загальними зборами акціонерів ПУБлІЧНоГо аКЦІо-

НеРНоГо товаРиСтва «лЬвІвГУРтБаКалІя» 12 квітня 2017 р. прий-
нято рішення про ПРиПиНеННя ПовНоваЖеНЬ: 

Голова Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ » Май Костянтин 
Владиславович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава 
такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у ста-
тутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ 
«ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Май К. В.   акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не 
володіє. Май К. В. є представником акціонера емітента Товариства з об-
меженою відповідальністю «Центрально — Європейська кондитерська 
компанія» (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176, 
м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володіє 34 557 шт. простих 
іменних акцій, загальною номінальною вартістю 60 474 грн. 75 коп., що 
складає 10,6912 % статутного капіталу Товариства. Особа перебувала на 
даній посаді 11 місяців 25 днів. Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

2.2. Річними загальними зборами акціонерів ПУБлІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «лЬвІвГУРтБаКалІя» 12 квітня 2017 р. прий-
нято рішення про ПРиПиНеННя ПовНоваЖеНЬ:

Член Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» Гончар Тетяна Во-
лодимирівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава 
такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у ста-
тутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному скла-
ді посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Гончар Т. В.  акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБА-
КАЛІЯ» не володіє. Гончар Т. В. є представником акціонера емітента До-
чірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код 
юр. особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електри-
ків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володіє 283 215 шт. простих іменних акцій, 
загальною номінальною вартістю 495 626 грн. 25 коп., що складає 
87,6208 % статутного капіталу Товариства. Особа перебувала на даній 
посаді 11 місяців 25 днів. Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Замість даної особи, повноваження якої припинено, на дану посаду ні-
кого не обрано.

2.3. Річними загальними зборами акціонерів ПУБлІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «лЬвІвГУРтБаКалІя» 12 квітня 2017 р. прий-
нято рішення про ПРиПиНеННя ПовНоваЖеНЬ:

Член Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» Яковенко Антон 
Вік торович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава 
такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у ста-
тутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ 
«ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Яковенко А. В.  акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКА-
ЛІЯ» не володіє. Яковенко А. В. є представником акціонера емітента До-
чірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код 
юр. особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електри-
ків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володіє 283 215 шт. простих іменних акцій, 
загальною номінальною вартістю 495 626 грн. 25 коп., що складає 
87,6208 % статутного капіталу Товариства. Особа перебувала на даній 
посаді 11 місяців 25 днів. Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

2.4. Річними загальними зборами акціонерів ПУБлІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «лЬвІвГУРтБаКалІя» 12 квітня 2017 р. прий-
нято рішення про ПРиПиНеННя ПовНоваЖеНЬ:

Член Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» Вовчановський Єв-
ген Іванович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава 
такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у ста-
тутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ 
«ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Вовчановський Є. І. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБА-
КАЛІЯ» не володіє. Вовчановський Є. І. є представником акціонера емітен-
та Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально — Європей-
ська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи 23163839, 
місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» во-
лодіє 34 557 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 
60 474 грн. 75 коп., що складає 10,6912 % статутного капіталу Товариства. 
Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.5. Річними загальними зборами акціонерів ПУБлІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «лЬвІвГУРтБаКалІя» 12 квітня 2017 р. прий-
нято рішення про ПРиПиНеННя ПовНоваЖеНЬ:

Член Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» Городнічев Олексій 
Петрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава тако-
го рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному 
капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадо-
вих осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛЬВІВ-
ГУРТБАКАЛІЯ». Городнічев О. П. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не 
володіє. Городнічев О. П. є представником акціонера емітента Дочірнього 
підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 
25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ДП «КК 
«РОШЕН» володіє 283 215 шт. простих іменних акцій, загальною номіналь-
ною вартістю 495 626 грн. 25 коп., що складає 87,6208 % статутного капіта-
лу Товариства. Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Замість даної особи, повноваження якої припинено, на дану посаду ні-
кого не обрано.

2.6. Річними загальними зборами акціонерів ПУБлІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «лЬвІвГУРтБаКалІя» 12 квітня 2017 р. прий-
нято рішення про ПРиПиНеННя ПовНоваЖеНЬ:

Голова Ревізійної комісії ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» Трасківська Ольга 
Анатоліївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава та-
кого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статут-
ному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі по-
садових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ 
«ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Трасківська О. А. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКА-
ЛІЯ» не володіє. Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. Осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.7. Річними загальними зборами акціонерів ПУБлІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «лЬвІвГУРтБаКалІя» 12 квітня 2017 р. прий-
нято рішення про ПРиПиНеННя ПовНоваЖеНЬ:

Член Ревізійної комісії ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» Боєва Галина Анато-
ліївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого 
рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному 
капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадо-
вих осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛЬВІВ-
ГУРТБАКАЛІЯ». Боєва Г. А. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. 
Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.8. Річними загальними зборами акціонерів ПУБлІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «лЬвІвГУРтБаКалІя» 12 квітня 2017 р. прий-
нято рішення про ПРиПиНеННя ПовНоваЖеНЬ:

Член Ревізійної комісії ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» Чаус Олена Яківна 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: 
пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі 
Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: 
прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКА-
ЛІЯ». Чаус О. Я. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Особа 
перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. Особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

2.9. Річними загальними зборами акціонерів ПУБлІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «лЬвІвГУРтБаКалІя» 12 квітня 2017 р. прий-
нято рішення про 

оБРаННя:
член Наглядової ради Товариства Май Костянтин Владиславович (зго-

ди на розкриття паспортних даних не надано), обраний на строк 3 (три) 
роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш 
ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Май К. В.   акціями ПАТ «ЛЬВІВ-
ГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Май К. В. є представником акціонера емітента 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально — Європейська 
кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходжен-
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ня: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володіє 34 557 шт. 
простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 60 474 грн. 75 коп., 
що складає 10,6912 % статутного капіталу Товариства. Інші посади, які Май 
К. В. обіймав протягом останніх п’яти років: заступник директора зі збуту 
ДП «КК «РОШЕН»; директор з продажів ДП «КК «РОШЕН». Особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.10. Річними загальними зборами акціонерів ПУБлІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «лЬвІвГУРтБаКалІя» 12 квітня 2017 р. прий-
нято рішення про 

оБРаННя:
член Наглядової ради Товариства Яковенко Антон Вікторович (згоди 

на розкриття паспортних даних не надано), обраний на строк 3 (три) 
роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш 
ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними збора-
ми акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Яковенко А. В.   акціями ПАТ 
«ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Яковенко А. В. є представником акці-
онера емітента Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація 
«РОШЕН» (ідент. код юр. особи 25392188, місцезнаходження: 04176, 
м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володіє 283 215 шт. 
прос тих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 495 626 грн. 
25 коп., що складає 87,6208 % статутного капіталу Товариства. Інші по-
сади, які Яковенко А. В. обіймав протягом останніх п’яти років: генераль-
ний директор ТОВ «Управляюча компанія «ТЕРРА ФУД»; фінансовий 
директор ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

2.11. Річними загальними зборами акціонерів ПУБлІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «лЬвІвГУРтБаКалІя» 12 квітня 2017 р. прий-
нято рішення про 

оБРаННя:
член Наглядової ради Товариства Вовчановський Євген Іванович (згоди 

на розкриття паспортних даних не надано), обраний на строк 3 (три) роки. 
Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 
10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персонально-
му складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціоне-
рів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Вовчановський Є. І. акціями ПАТ «ЛЬВІВ-
ГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Вовчановський Є. І. є представником акціонера 
емітента Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально — Євро-
пейська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезна-
ходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володіє 
34 557 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 60 474 
грн. 75 коп., що складає 10,6912 % статутного капіталу Товариства. Інші 
посади, які Вовчановський Є. І. обіймав протягом останніх п’яти років: на-
чальник відділу ДП «Укрпромінвесткондитер»; директор з підготовки ви-
робництва ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

2.12. Річними загальними зборами акціонерів ПУБлІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «лЬвІвГУРтБаКалІя» 12 квітня 2017 р. прий-
нято рішення про 

оБРаННя:
член Ревізійної комісії Товариства Трасківська Ольга Анатоліївна (зго-

ди на розкриття паспортних даних не надано) обрана на строк 3 (три) 
роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш 
ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Трасківська О. А. акціями ПАТ 
«ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Інші посади, які Трасківська О.А. обій-
мала протягом останніх п’яти років: начальник відділу консолідації ВАТ 
«Миронівський хлібопродукт»; начальник відділу міжнародних стандартів 
фінансової звітності ТОВ «Телесвіт»; начальник відділу з планування, 
аналізу і звітності ТОВ «Телесвіт»; начальник управління звітності ДП «КК 
«РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

2.13. Річними загальними зборами акціонерів ПУБлІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «лЬвІвГУРтБаКалІя» 12 квітня 2017 р. прий-
нято рішення про 

оБРаННя:
член Ревізійної комісії Товариства Боєва Галина Анатоліївна (згоди на 

розкриття паспортних даних не надано), обрана на строк 3 (три) роки. Під-
става такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у 
статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Боєва Г. А. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКА-
ЛІЯ» не володіє. Інші посади, які Боєва Г. А. обіймала протягом останніх 
п’яти років: головний бухгалтер ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

2.14. Річними загальними зборами акціонерів ПУБлІЧНоГо аКЦІо-
НеРНоГо товаРиСтва «лЬвІвГУРтБаКалІя» 12 квітня 2017 р. прий-
нято рішення про 

оБРаННя:
член Ревізійної комісії Товариства Чаус Олена Яківна (згоди на розкрит-

тя паспортних даних не надано), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава 
такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у ста-
тутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ 
«ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Чаус О. Я. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не 
володіє. Інші посади, які Чаус О. Я. обіймала протягом останніх п’яти років: 
провідний юрисконсульт ДП «КК «РОШЕН»; начальник юридичного відділу 
ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

2.15. Наглядовою радою ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «лЬвІвГУРтБаКалІя» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про 

оБРаННя:
Голова Наглядової ради Товариства Май Костянтин Владиславович 

(згоди на розкриття паспортних даних не надано), обраний на строк 3 (три) 
роки. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Наглядової 
ради Голови Наглядової ради, зі складу Наглядової ради, обраного загаль-
ними зборами акціонерів. Обґрунтування змін у персональному складі по-
садових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «ЛЬВІВГУРТБА-
КАЛІЯ». Май К. В. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Май К. В. 
є представником акціонера емітента Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Центрально — Європейська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. 
особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). 
ТОВ «ЦЄКК» володіє 34 557 шт. простих іменних акцій, загальною номі-
нальною вартістю 60 474 грн. 75 коп., що складає 10,6912 % статутного 
капіталу Товариства. Інші посади, які Май К. В. обіймав протягом останніх 
п’яти років: заступник директора зі збуту ДП «КК «РОШЕН»; директор з 
продажів ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

2.16. Ревізійною комісією ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «лЬвІвГУРтБаКалІя» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про 

оБРаННя:
Голова Ревізійної комісії Товариства Трасківська Ольга Анатоліївна (зго-

ди на розкриття паспортних даних не надано), обрана на строк 3 (три) роки. 
Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Ревізійної комісії 
Голови Ревізійної комісії, зі складу Ревізійної комісії, обраного загальними 
зборами акціонерів. Обґрунтування змін у персональному складі посадо-
вих осіб: прийняття рішення Ревізійною комісією ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКА-
ЛІЯ». Трасківська О. А. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Інші 
посади, які Трасківська О.А. обіймала протягом останніх п’яти років: на-
чальник відділу консолідації ВАТ «Миронівський хлібопродукт»; начальник 
відділу міжнародних стандартів фінансової звітності ТОВ «Телесвіт»; на-
чальник відділу з планування, аналізу і звітності ТОВ «Телесвіт»; началь-
ник управління звітності ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Генеральний директор Пат «лЬвІвГУРтБаКалІя» 
_______________ Зазуляк тарас Іванович

         / підпис МП /

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

ПРат «УКРаїНСЬКий IНСтитУт  
IЗ ПРоеКтУваННя I РоЗвитКУ  

IНФоРмаЦIйНо-КомУНIКаЦIйНої 
IНФРаСтРУКтУРи «дIПРоЗв'яЗоК». 

Код за ЄдРПоУ 01168185

1. Місцезнаходження 03680, м.Київ, Солом'янська, 3
2. Міжміський код, телефон та факс (044) 248-92-19 248-92-19
3. Електронна поштова адреса dz@a.ks.ua

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

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

текст повідомлення
Посадова особа АТ непогашеної судимостi не має. Рiшення про 

звiльнення Начальника фiнансово-економiчної служби — головного бух-
галтера Масальської Лариси Володимирiвни прийняте 07.04.2017 р. Нака-
зом Адмiнiстрацiї  Держспецзв’язку ПрАТ «Дiпрозвєязок»за № 63/к за уго-
дою сторiн, зг. п.1 ст.36 КЗпП України. Паспортнi данi фiзичної особи: 
посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi. Посадова особа 
володiє 0% вiд СК АТ.  Пропрацювала на посадi 1 м.
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «СI-еС-тI 
IНвеСт», 20280935, вул. Русанів-
ський бульвар, буд. 7, м. Київ, Дніпров-
ський р-н, 02154, (056) 788-02-07

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

14.04.2017

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

http://newtone.ua

РІЧНа ІНФоРмаЦІя  
емітентів, які здійснили приватне (закрите)  

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «РадІаНт», 
33603423, вул. Резервна, буд. 8, м. Київ, 
Оболонський, 04074, (044) 454-03-12

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

14.04.2017

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

http://33603423.infosite.com.ua

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

 І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво «Завод ЗалIЗоБетоННих КоНСт-
РУК ЦIй Iм.СвIтлаНи КовалЬСЬКої».

2. Код за ЄДРПОУ — 05523398.
3. Місцезнаходження — 01013 , м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7.
4. Міжміський код, телефон та факс — (044) 285-54- 24 (044) 285-54- 24.
5. Електронна поштова адреса — office@kovalska.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://zbkkovalskaya.kiev.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗО-

БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 13.04.2017 року. 
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н засідання На-
глядової ради ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ 
КОВАЛЬСЬКОЇ» від 13.04.2017 року. Пилипенко Олександр Сергiйович обрано 
на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,66%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,66%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано осо-
бу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова 
Наглядової ради в ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТ-
ЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
120 986 акцій. Голова Наглядової ради Пилипенко О.С. є акціонером Товари-
ства. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством.

2. Голова правління   Головаш валерій Полікарпович
              (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
               М.П.                14.04.2017 (дата)

Публічне акціонерне товариство «Славутич»,
код за ЄДРПОУ 04594640, місцезнаходження: 04050,  

м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13, тел./факс (044)4841787,
електронна адреса jurist@forumparkplaza.com.ua, сторінка в мережі 

Інтернет для додаткового розкриття інформації slavutych.net.ua, 
повідом ляє про виникнення особливої інформації емітента про зміну 
складу посадових осіб. Рішенням загальних зборів акціонерів 12.04.2017 
(протокол №1 від 12.04.2017) у зв’язку з перевиборами Правління та 
Наглядової ради: 

І. Припинено повноваження члена Правління Анопченко Олени Вік-
торівни (займала посаду з 13.04.2016, частки в статутному капіталі 
емітента не має) та обрано новий склад Правління безстроково: 1. Го-
лова Правління — Горяченкова Надія Вікторівна (обрана на повторний 
термін, займає посаду з 13.04.2016, частки в статутному капіталі емі-
тента не має, попередні посади: 02.06.2008 — 10.02.2014 — ТОВ «Фо-
рум Менеджмент Груп», головний фахівець з корпоративного управ-
ління, 11.02.2014 — 12.04.2016 — ТОВ «ОМ Груп», директор, з 
21.04.2016 до сьогодні основне місце роботи — ТОВ «Манхеттен-
Молл», директор за сумісництвом); 2. Член Правління — Третяк Ми-
рослава Олександрівна(обрана на повторний термін, займає посаду з 
13.04.2016, частки в статутному капіталі емітента не має, попередні 
посади:02.01.2014-30.06.2014 — бухгалтер ТОВ «Бадваси», з 
13.02.2015 до сьогодні основне місце роботи — бухгалтер ФОП Коби-
линська Н.М. (ІПН 2217103880); з 06.01.2016 до сьогодні — бухгалтер 
ПАТ «Славутич» за сумісництвом); 3. Член Правління — Касяненко 
Ірина Миколаївна (обрана вперше, частки в статутному капіталі емі-
тента не має, попередні посади: 01.11.2011-30.06.2014 — головний 
бухгалтер ФОП Кошелем М.П., 26.11.2014-29.02.2016 — бухгалтер 
ФОП Кондратенко В.М., 09.12.2014-31.12.2015 — бухгалтер ФОП Кру-
шенко В.Л., 08.04.2015-30.11.2015 — бухгалтер ФОП Кузнєцов Ю.В., 
02.03.2016-24.11.2016 — бухгалтер ТОВ «Інжагро», з 25.11.2016 до 
сьогодні — бухгалтер ПАТ «Славутич»).

ІІ. Склад Наглядової ради збільшено з 3-х до 5-ти осіб. Діючий 
склад Наглядової ради у кількості 3-х осіб без змін у персональному 
складі переобрано (припинено повноваження і обрано на повторний 
термін) та обрано 2-х нових членів Наглядової ради строком на 3 роки: 

1. Голова — Школьнік Володимир Якович (обраний на повторнийтер-
мін, займає посаду з 2002р., акціонер, має частку в статутному капіта-
лі 82,64305% — 965689 голосуючих акцій, інформація про інші посади 
відсутня); 2. Член — Золотарьова Наталя Олександрівна (обрана на 
повторнийтермін, займає посаду з 15.04.2015, акціонер, має частку в 
статутному капіталі 0,0001% — 1 голосуюча акція, попередні посади: 
з 04.07.2011 до сьогодні — директор з комерційних питань ТОВ «По-
лідромос» за сумісництвом; з 01.07.2011 до сьогодні основне місце 
роботи — аудитор ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» (код ЄДРПОУ 
21647622, адреса: 03150, м.Київ, вул. Червоноармійська, буд. 84, кв. 
35), з 15.04.2015 до сьогодні — Голова Наглядової ради ПАТ«Інститут 
(Центр) комплексних транспортних проблем» за сумісництвом); 3. 
Член — СусленськаВероніка Володимирівна (обрана на повторний 
термін, займає посаду з 13.04.2012, частки в статутному капіталі емі-
тента не має, є представником акціонера — фізичної особи, що має 
частку менше 10%, попередні посади: 2009-2014 — студентка Інститу-
ту реклами); 4. Член — Петренко Вячеслав Віталійович (обраний 
вперше,частки в статутному капіталі емітента не має, є представни-
ком акціонера — фізичної особи, що має частку менше 10%, попере-
дні посади: 09.02.2011-2.11.2014 — провідний фахівець відділу орен-
ди ТОВ «Форум-Менеджмент Груп», 13.11.2014-31.12.2015 — заступник 
начальника відділу оренди ФОП Папазова А.В., 01.01.2016-31.12.2016 
— заступник начальника відділу оренди ТОВ «Аккорда», з 01.01.2017 
до сьогодні основне місце роботи — заступник начальника відділу 
оренди ФОП Арбузов А.Ю. (ІПН 2997813819); 5. Член — Слободян 
Вікторія Сергіївна (обрана вперше,частки в статутному капіталі емі-
тента не має, є представником акціонера — фізичної особи, що має 
частку менше 10%, попередні посади: 09.03.2010-25.12.2014 — бух-
галтер Об'єднання «Донецьк продторг», з 18.09.2015 до сьогодні осно-
вне місце роботи- бухгалтер ФОП Кобилинська Н.М. (ІПН 
2217103880).

Усі перелічені посадові особи не мають непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини, дозволу на розкриття паспортних даних 
не надали. Голова правління Горяченкова Н.В. підтверджує достовір-
ність інформації та визнає, що несе відповідальність згідно з законо-
давством.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СлавУтиЧ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду  

 операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА 

КОМПАНІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ 34801918
3. Місцезнаходження 65098 місто Одеса вулиця Новікова, будинок 13
4. Міжміський код, телефон та факс (048)7052162 (048)7051915
5. Електронна поштова адреса ugkenergy@te.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації ugk-energy.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. текст повідомлення 
Про припинення повноважень членів Наглядової ради товари-

ства:
Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства вико-

нано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол Загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «ПГК» від 12.04.2017г.):

Посадова особа Зоммер Анатолій Еммануїлович (згоди на розкриття 
паспортних данних не надавала ), яка займала посаду Голова Наглядо-
вої ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Володіє 
1 простою іменною акцією. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 30.05.2016 р. 

Посадова особа Герасименко Андрій Миколайович (згоди на розкрит-
тя паспортних данних не надавала ), яка займала посаду Член Наглядо-
вої ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Володіє 
1 простою іменною акцією.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 30.05.2016 р. 

Посадова особа Бінєєва Світлана Махмудівна (згоди на розкриття 
паспортних данних не надавала ), яка займала посаду Член Наглядової 
ради, припинила повноваження.Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Володіє 1 про-
стою іменною акціею. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
30.05.2016 р. 

Посадова особа Довгошия Федір Володимирович (згоди на розкриття 
паспортних данних не надавала ), яка займала посаду Член Наглядової 
ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Володіє 1 про-
стою іменною акцією.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
30.05.2016 р.

Посадова особа Котченко Олександр Онуфрійович (згоди на розкрит-
тя паспортних данних не надавала. ), яка займала посаду Член Наглядо-
вої ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Володіє 2 простими 
іменними акціями.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
30.05.2016 р. 

Про припинення повноважень Ревізора товариства.
Припинення повноважень Ревізора Товариства виконано на підставі 

рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол Загальних зборів акціо-
нерів ПАТ «ПГК» від 12.04.2017 р.).

Посадова особа Шевчук Тамара Ігорівна (згоди на розкриття паспорт-
них данних не надавала), яка займала посаду Ревізор акціонерного то-
вариства, припинила повноваження.Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.04.2014. 

Про обрання членів Наглядової ради товариства.
Рішення про обрання членів Наглядової ради прийнято Загальними 

зборами акціонерів ПАТ «ПГК» 12.04.2017 р. (Протокол Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ПГК» від 12.04.2017 р.):

Зоммер Анатолій Еммануїлович (посадова особа згоди на розкриття 
паспортних данних не надавала ) обрано на посаду Голова Наглядової 
ради (Протокол Наглядової ради ПАТ «ПГК» від 12.04.2017 р.).Володiє 

часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: згідно Статуту. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2012- по т.ч.- ТОВ «ВС 
ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», Віце-Президент з розвитку енерге-
тики. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 проста імен-
на акція. 

Герасименко Андрій Миколайович (посадова особа згоди на роз-
криття паспортних данних не надавала) обрано на посаду Член Нагля-
дової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: згідно Стату-
ту. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2012-
2015- ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», директор депар-
таменту електричних станцій; 2015- по т.ч.- ПАТ «ПІВДЕННА 
ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», директор дапартаменту електричних стан-
цій.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 проста імен-
на акція. 

Бінєєва Світлана Махмудівна (посадова особа згоди на розкриття 
паспортних данних не надавала ) обрано на посаду Голова Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: згідно Статуту. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2012-2015 
ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», провідний фахівець відді-
лу інвестиційного планування, заступник начальника відділу інвестицій-
ного планування, 2015- по т.ч. -ПАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПА-
НІЯ», заступник начальника відділу інвестиційного планування 
департапменту технічної політики. Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 1 проста іменна акція. 

Довгошия Федір Володимирович (посадова особа згоди на розкриття 
паспортних данних не надавала ) обрано на посаду Член Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: згідно Статуту. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: 2012-2015- ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІН-
ТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», начальник відділу інвестиційного планування; 
2015- по т.ч.- ПАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», начальник 
відділу інвестиційного планування департаменту технічної політики.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 проста іменна 
акція. 

Котченко Олександр Онуфрійович (посадова особа згоди на розкрит-
тя паспортних данних не надавала ) обрано на посаду Член Наглядової 
ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: згідно Статуту.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2012-2015- 
ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», начальник відділу експлу-
атації мереж 35 кВ та вище; 2015- по т.ч. -ПАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА 
КОМПАНІЯ», начальник відділу експлуатації мереж 35 кВ та вище депар-
таменту технічної політики. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 2 прості іменні акції. 

Про обрання Ревізора товариства.
Рішення про обрання Ревізора Товариства прийнято Загальними збо-

рами акціонерів (протокол Загальних зборів акціонерів від 
12.04.2017 р.). 

Серпокрилова Тамара Ігорівна (посадова особа згоди на розкриття 
паспортних данних не надавала ) обрано на посаду Ревізор акціонер-
ного товариства.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 
згідно Статуту. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: 2012-2015- ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», за-
ступник директора дапартаменту корпоративних фінансів, 2015- по 
т.ч.  — ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», заступник дирек-
тора фінансово- економічного дапартаменту з корпоративних фінансів. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями товари-
ства не володіє. 

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

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

2. Генеральний директор                         Колесников К.Г.
(підпис) М. П.     (ініціали та прізвище керівника) 
     13.04.2017р.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПІвдеННа ГеНеРУЮЧа КомПаНІя»
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
 І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента — ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «Завод ЗалIЗоБетоННих КоНСт-
РУКЦIй Iм.СвIтлаНи КовалЬСЬКої».

2. Код за ЄДРПОУ — 05523398.
3. Місцезнаходження — 01013 , м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7.
4. Міжміський код, телефон та факс — (044) 285-54- 24 (044) 285-54- 24.
5. Електронна поштова адреса — office@kovalska.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття — інформації http://zbkkovalskaya.kiev.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ 
КОВАЛЬСЬКОЇ» 12.04.2017 року. Припинення повноважень посадової осо-
би виконано на підставі Протоколу № 23 загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 
від 12.04.2017 року. Посадова особа Пилипенко Олександр Сергійович, 
яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,66%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0,66%. Зміни у персональному склади посадових 
осіб обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 2 роки. Згоди фізичної особи на розкриття 
паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами ак-
ціонерів ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ КО-
ВАЛЬСЬКОЇ» 12.04.2017 року. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на підставі Протоколу № 23 загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗА-
ВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 
12.04.2017 року. Посадова особа Суруп Володимир Юрійович, яка займала 
посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,173%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0,173%. Зміни у персональному склади посадових осіб обумовлені за-
кінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
2 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ 
КОВАЛЬСЬКОЇ» 12.04.2017 року. Припинення повноважень посадової осо-
би виконано на підставі Протоколу № 23 загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 
від 12.04.2017 року. Посадова особа Суботенко Микола Олексійович, яка 
займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,167%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 0,167%. Зміни у персональному склади посадових осіб обу-
мовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 2 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ 
«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 
12.04.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу 
№ 23 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОН-
СТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 12.04.2017 року. Пилипенко 
Олександр Сергiйович обрано на посаду Член Наглядової ради з 13.04.2017 
року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,66%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0,66%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, 

які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради 
в ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬ-
СЬКОЇ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 120 986 акцій. 
Член Наглядової ради Пилипенко О.С. є акціонером Товариства. Згоди фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ 
«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 
12.04.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу 
№ 23 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОН-
СТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 12.04.2017 року. Суботенко 
Микола Олексійович обрано на посаду Член Наглядової ради з 13.04.2017 
року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,167%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0,167%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора, ди-
ректор з економіки та фінансів, ВАТ «Завод залізобетонних конструкцій iм. 
Св.Ковальської». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
30 613 акцій. Член Наглядової ради Суботенко М.О. є акціонером Товари-
ства. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ 
«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 
12.04.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу 
№ 23 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОН-
СТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 12.04.2017 року. Суруп Воло-
димир Юрійович обрано на посаду Член Наглядової ради з 13.04.2017 
року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,173%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0,173%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Товариства, ТОВ 
«Бетон Комплекс». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
31 713 акцій. Член Наглядової ради Суруп В.Ю. є акціонером Товариства. 
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗА-
ВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 
12.04.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 
23 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУК-
ЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 12.04.2017 року. Прокопенко Тетяна 
Юріївна обрано на посаду Член Наглядової ради з 13.04.2017 року. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: ТОВ «Юридична фірма «Прокопенко, Чуйко та партне-
ри», старший юрист. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 ак-
цій. Член Наглядової ради Прокопенко Т.Ю. є незалежним директором Това-
риства. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ 
«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 
12.04.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу 
№ 23 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОН-
СТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 12.04.2017 року. Серотюк Бог-
дан Васильович обрано на посаду Член Наглядової ради з 13.04.2017 року. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: індивідуальна адвокатська діяльність; 
адвокат. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Член 
Наглядової ради Серотюк Б.В. є незалежним директором Товариства. Згоди 
фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

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

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

2. Голова правління  Головаш валерій Полікарпович
    (підпис)     (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.                     14.04.2017
           (дата)

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«РодоС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «РОДОС» (код за ЄДРПОУ 
14312157). Місцезнаходження — 03191, м. Київ, вул. Ломоносова, 
буд. 58. Тел. (факс) — (044) 596-52-22. Електронна поштова адреса  — 
info@rodos.com.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — http://rodos.
com.ua/. Вид особливої інформації — відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента.

2. текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів від 12.04.17 р. переобраний 
терміном на 5 років директор Рябко Віктор Іванович, розмір пакета ак-
цій — 82,21985 %, інших посад протягом останніх 5 років не обій мав. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. Рішен-
ня загальних зборів не містить обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб.

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

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

директор  Рябко в.І., 12.04.17р.
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ПовІдомлеННя
про виникнення особливої інформації емітента ПАТ «Іллінецьке ПБМП №5»

1. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво «ІллІ НеЦЬ-
Ке ПеРеСУвНе 
БУдІвелЬНо-моНтаЖНе 
ПІдПРиЄмСтво №5»

2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01350937
3. Місцезнаходження 22700, Вінницька область, Іллінецький 

район, м.Іллінці, вул.Залізнодорожна, 50.
4.Міжміський код, телефон та факс (04345) 2-12-78, 2-12-78
5. Електронна поштова адреса ilpmk5@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

 ilpbmp5.com.ua

7.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

2. текст повідомлення: 
2.1. Загальними зборами акціонерів Пат «Іллінецьке ПБмП №5» від 

11.04.2017 р. прийнято рішення про 
ПРиПиНеННя ПовНоваЖеНЬ: голова Наглядової ради Шмигун Дмитро 

Анатолійович, паспорт АВ 142685, виданий Липовецьким РВ УМВС України у 
Вінницькій області 17.07.2000 р, володіє часткою у статутному капіталі Товари-
ства в розмірі 0.1275% або 2000 шт на суму 500 грн, перебував на посаді про-
тягом 2 років. Підстава такого рішення: закінчення терміну перебування особи 
на посаді відповідно до чинного законодавства. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб: прийняття рішення Загальними зборами акціо-
нерів про припинення повноважень Шмигуна Д.А. на посаді голови Наглядової 
ради. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Загальними зборами акціонерів Пат «Іллінецьке ПБмП №5» від 
11.04.2017 р. прийнято рішення про 

ПРиПиНеННя ПовНоваЖеНЬ: член Наглядової ради Грушко Людмила 
Василівна, паспорт АВ 793841, виданий Іллінецьким РВ УМВС України у Він-
ницькій області 25.03.2008 р, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 
в розмірі 0.0848% або 1329 шт на суму 332,25 грн,, перебувала на посаді про-
тягом 2 років. Підстава такого рішення: закінчення терміну перебування особи 
на посаді відповідно до чинного законодавства. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб: прийняття рішення Загальними зборами акціо-
нерів про припинення повноважень Грушко Л.В. на посаді члена Наглядової 
ради. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Загальними зборами акціонерів Пат «Іллінецьке ПБмП №5» від 
11.04.2017 р. прийнято рішення про 

ПРиПиНеННя ПовНоваЖеНЬ: член Наглядової ради Лукашевич Надія 
Михайлівна, паспорт АА 659865, виданий Іллінецьким РВ УМВС України у Він-
ницькій області  06.01.1998 р, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 
в розмірі 0.1627% або 2551 шт на суму 637,75 грн, перебувала на посаді протя-
гом 2 років. Підстава такого рішення: закінчення терміну перебування особи на 
посаді відповідно до чинного законодавства. Обґрунтування змін у персональ-
ному складі посадових осіб: прийняття рішення Загальними зборами акціонерів 
про припинення повноважень Лукашевич Н.М. на посаді члена Наглядової 

ради. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.4. Загальними зборами акціонерів Пат «Іллінецьке ПБмП №5» від 

11.04.2017 р. прийнято рішення про 
оБРаННя: член Наглядової ради Шмигун Дмитро Анатолійович, паспорт АВ 

142685, виданий Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 17.07.2000 р, 
володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0.1275% або 2000 шт 
на суму 500 грн, обрано на посаду на термін 1 рік. Підстава такого рішення: фор-
мування персонального складу Наглядової ради. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб: змін на посаді члена Наглядової ради не відбу-
лось, у зв'язку з обранням на цю посаду тої самої особи. Останніх 5 років обiймає 
посаду директора ПП «Іллінцібудматеріали». Особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, обрана на посаду як акціонер.

2.5. Загальними зборами акціонерів Пат «Іллінецьке ПБмП №5» від 
11.04.2017 р. прийнято рішення про 

оБРаННя: член Наглядової ради Грушко Людмила Василівна, паспорт АВ 
793841, виданий Іллінецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 25.03.2008 р, 
володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0.0848% або 1329 
шт на суму 332,25 грн, обрано на посаду на термін 1 рік. Підстава такого рішен-
ня: формування персонального складу Наглядової ради. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: змін на посаді члена Наглядової ради не 
відбулось, у зв'язку з обранням на цю посаду тої самої особи. Останніх 5 років 
обіймає посаду повара-кулінара Вінницького Супермаркету «Мегамол». Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, обрана на по-
саду як акціонер.

2.6. Загальними зборами акціонерів Пат «Іллінецьке ПБмП №5» від 
11.04.2017 р. прийнято рішення про 

оБРаННя: член Наглядової ради Лукашевич Надія Михайлівна, паспорт АА 
659865, виданий Іллінецьким РВ УМВС України у Вінницькій області  06.01.1998 р, 
володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0.1627% або 2551 
шт на суму 637,75 грн, обрано на посаду на термін 1 рік. Підстава такого рішен-
ня: формування персонального складу Наглядової ради. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: змін на посаді члена Наглядової ради не 
відбулось, у зв'язку з обранням на цю посаду тої самої особи. Останніх 5 років 
посад не обіймала — пенсіонер. Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, обрана на посаду як акціонер.

2.7. Наглядовою радою Пат «Іллінецьке ПБмП №5» від 11.04.2017 р. 
прийнято рішення про 

оБРаННя: голова Наглядової ради Шмигун Дмитро Анатолійович, паспорт 
АВ 142685, виданий Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 
17.07.2000 р, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 
0.1275% або 2000 шт на суму 500 грн, обрано на посаду на термін 1 рік. Підста-
ва такого рішення: формування персонального складу Наглядової ради. Об-
ґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: змін на посаді члена 
Наглядової ради не відбулось, у зв'язку з обранням на цю посаду тої самої осо-
би. Останніх 5 років обiймає посаду директора ПП «Іллінцібудматеріали». Осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством України:

директор ________________________ Касяненко Iван Павлович 
                                                / підпис МП /

 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОРОДНЯНСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» Код ЄДРПОУ 30894485 
Адреса 15100, м. Городня, вул. Вокзальна, буд. 2, Тел/ф (04645)2-57-42, 
2-57-33 Електронна адреса gorodnyagkz@ukr.net Адреса сторінки Інтернет 
для розкриття інформації http://gkz.pat.ua/

Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення. 
Рiшення прийнято 10.04.2017 загальними зборами акцiонерiв (далі 

Збори), оформлено у формi Рiшення акцiонера згiдно ст.49 Закону 
України «Про акцiонернi товариства». Вартiсть активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016р. — 
16180 тис. грн 

Предмет правочину: 
1. Отримання в АТ «Укрексiмбанк» кредиту у виглядi вiдновлюваної 

кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом 
заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв, 17% рiчних.; гра-
нична сукупна вартiсть 5500 млн. грн. Спiввiдношення граничної су-
купної вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi 33,99%; 

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, 

вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, пере-
вищує 10 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi та якi можуть вчинятися вiд iменi Товариства 
Директором, в рамках господарської, страхової, iнвестицiйної та 
фiнансової дiяльностi Товариства, предметом яких є укладання 
договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики, купiвлi-
продажу рухомого i нерухомого майна, купiвлi сировини та iнгрiдiєнтiв 
для виробництва комбiкорму, поставки продукцiї, надання послуг 
складського зберiгання зерна протягом одного року (до наступних 
загальних зборiв акцiонерiв) з дати прийняття рiшення такого 
рiшення з граничною сукупною вартiстю цих правочинiв 40 (сорок) 
мiльйонiв гривен. Спiввiдношення вартостi правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
247,22%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 100; Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах 100 шт. (100%); Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 100шт. 
(100%вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, 100 % вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «проти» прийняття рiшення: 0 шт. (0%)

III. Підтверджую достовірність цієї інформації 
директор  о.м. Плутенко. 11.04.2017

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ГоРодНяНСЬКий КомБIКоРмовий Завод»
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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 ТОВАРИ-
СТВО «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00333888
3. Місцезнаходження: 08290 Київська область, м.Ірпінь, смт. Госто-

мель, площа Рекунова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-41-99, 04597-3-13-92
5. Електронна поштова адреса: tatiana.panayirci@vetropack.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.vetropack.ua/uk/vetropack/
media-ta-publikaciji/

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

ІІ. текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 року при-

йнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Олiйника Дмитра Миколайовича. Підстава такого рішення: рі-
шення Загальних зборів акціонерів Товариства від 12.04.2017 р. У 
зв'язку з припиненням повноважень, як члена Наглядової ради, при-
пинено повноваження як Голови Наглядової ради. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій 
Товариства, які належать особі, — 8,041305%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала 
на посаді члена Наглядової ради Товариства (Голови Наглядової ради) 
з 14.04.2015 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 року прийнято 
рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства 
Корна Клода Раймонда (Claude Raymond Cornaz). Підстава такого рішен-
ня: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 12.04.2017 р. Зго-
ди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір 
пакета акцій Товариства, які належать особі, — 0,00000063%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа 
перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 14.04.2015 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 року прийнято 
рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства 
Монтiшi Марчелло (Montisci Marcello). Підстава такого рішення: рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства від 12.04.2017 р. Згоди на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір пакета 
акцій Товариства, які належать особі, — 0,00000063%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа пе-
ребувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 14.04.2015 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 року прийнято 
рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства 
Йошт Iнге (Jost Inge). Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів 
акціонерів Товариства від 12.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій Товариства, які 
належать особі, — 0,00000063%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена 
Наглядової ради Товариства з 14.04.2015 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 року прийнято 
рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства 
Штайнінгер Едуард (Steininger Eduard). Підстава такого рішення: рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства від 12.04.2017 р. Згоди на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір пакета 
акцій Товариства, які належать особі, — 0,00000063%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа пе-
ребувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 14.04.2015 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 року прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради Товариства, акціонера, Олiйника 
Дмитра Миколайовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних збо-
рів акціонерів Товариства від 12.04.2017 р. Термін, на який обрано: на 
2 (два) роки (з 12.04.2017 р. по 11.04.2019 р). Згоди на розкриття паспорт-
них даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій Товариства, 
які належать особі, — 8,041305%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: 
Голова Наглядової ради Товариства, Заступник Голови Ради Федерації 
роботодавців України. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 року прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради Товариства, акціонера, Корна 
Клода Раймонда (Claude Raymond Cornaz). Підстава такого рішення: рі-
шення Загальних зборів акціонерів Товариства від 12.04.2017 р. Термін, 
на який обрано: на 2 (два) роки (з 12.04.2017 р. по 11.04.2019 р). Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір паке-

та акцій Товариства, які належать особі, — 0,00000063%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелік попередніх 
посад за останні п'ять років: Заступник голови Наглядової ради Товари-
ства, виконавчий директор Vetropack Holding AG. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 року прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради Товариства, акціонера, Йошт 
Iнге (Jost Inge). Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціо-
нерів Товариства від 12.04.2017 р. Термін, на який обрано: на 2 (два) 
роки (з 12.04.2017 р. по 11.04.2019 р). Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій Товариства, які 
належать особі, — 0,00000063%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: 
член Наглядової ради Товариства, керівник з питань внутрішнього аудиту 
та юридичних питань Vetropack Holding AG.

Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 року прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради Товариства, акціонера, Гірника 
Андрія Павловича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів 
акціонерів Товариства від 12.04.2017 р. Термін, на який обрано: на 2 (два) 
роки (з 12.04.2017 р. по 11.04.2019 р). Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій Товариства, які 
належать особі, — 0,066436%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: 
Голова Правління Товариства.

Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 року прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради Товариства, представника акці-
онера — Vetropack Austria Holding AG, Каррера Бернхарда (Karrer 
Berhhard). Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів 
Товариства від 12.04.2017 р. Термін, на який обрано: на 2 (два) роки (з 
12.04.2017 р. по 11.04.2019 р). Згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелік попере-
дніх посад за останні п'ять років: фінансовий директор Vetropack Austria 
GmbH, консультант, керівник проекту.

Наглядовою радою Товариства 12.04.2017 року прийнято рішення об-
рати Головою Наглядової ради Товариства Олійника Дмитра Миколайо-
вича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 
12.04.2017 р. (Протокол № 12-04/2017). Термін, на який обрано: на 2 (два) 
роки (з 12.04.2017 р. по 11.04.2019 р). Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій Товариства, які 
належать особі, — 8,041305%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: 
Голова Наглядової ради Товариства, Заступник Голови Ради Федерації 
роботодавців України.

Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 року прийнято 
рішення припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства 
Павленка Вiталiя Вiталiйовича. Підстава такого рішення: рішення Загаль-
них зборів акціонерів Товариства від 12.04.2017 р. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій То-
вариства, які належать особі, — 0,00000568%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на 
посаді Голови Ревізійної комісії Товариства з 14.04.2015 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 року прийнято 
рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства 
Бабич Олени Анатолiївни. Підстава такого рішення: рішення Загальних 
зборів акціонерів Товариства від 12.04.2017 р. Згоди на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій Това-
риства, які належать особі, — 0,009073%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на 
посаді члена Ревізійної комісії Товариства з 14.04.2015 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 року прийнято 
рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Ку-
черявої Марини Євгенiївни. Підстава такого рішення: рішення Загальних 
зборів акціонерів Товариства від 12.04.2017 р. Згоди на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не во-
лодіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товари-
ства з 14.04.2015 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 року прийнято 
рішення обрати Членом Ревізійної комісії Товариства Павленка Вiталiя 
Вiталiйовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціо-
нерів Товариства від 12.04.2017 р. Термін, на який обрано: на 2 (два) 
роки (з 12.04.2017 р. по 11.04.2019 р). Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій Товариства, які 
належать особі, — 0,00000568%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: 
Голова Ревізійної комісії Товариства, партнер Адвокатського об'єднання 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ветРоПаК ГоСтомелЬСЬКий СКлоЗавод»
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«Павленко та Сергійчик», Голова адвокатського бюро Віталія Павленко, 
директор ТОВ «Юридична компанія «Лекс Патронус».

Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 року прийнято 
рішення обрати членом Ревізійної комісії Товариства Бабич Олену 
Анатолiївну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціоне-
рів Товариства від 12.04.2017 р. Термін, на який обрано: на 2 (два) роки 
(з 12.04.2017 р. по 11.04.2019 р). Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій Товариства, які нале-
жать особі, — 0,009073%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: 
провідний економіст служби персоналу, економiст ПЕВ, в.о.начальника 
ВОП та ЗП, начальник ПЕВ Товариства.

Загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017 року прийнято 
рішення обрати членом Ревізійної комісії Товариства Кучеряву Марину 
Євгенiївну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів 
Товариства від 12.04.2017 р. Термін, на який обрано: на 2 (два) роки (з 
12.04.2017 р. по 11.04.2019 р). Згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогаше-

ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелік попере-
дніх посад за останні п'ять років: провідний економіст відділу контролінгу 
Товариства.

Ревізійною комісією Товариства 12.04.2017 року прийнято рішення об-
рати Головою Ревізійної комісії Товариства Бабич Олену Анатолiївну. 
Підстава такого рішення: рішення Ревізійної комісії Товариства від 
12.04.2017 р. Термін, на який обрано: на 2 (два) роки (з 12.04.2017 р. по 
11.04.2019 р). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Розмір пакета акцій Товариства, які належать особі, — 
0,009073%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: провідний еконо-
міст служби персоналу, економiст ПЕВ, в.о.начальника ВОП та ЗП, на-
чальник ПЕВ Товариства.

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

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

2. Голова Правління  Прінко Павел анатолій 13.04.2017

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

операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «виРІвСЬКе хлІБоПРиймалЬНе 
ПІдПРиЄмСтво»; 2. Код за ЄДРПОУ 05387446 3. Місцезнаходжен-
ня 41851 Україна Сумська обл. Бiлопiльський р-н, с.Бiлани вул. При-
вокзальна, буд. 5; 4. Міжміський код, телефон та факс (05443) 9-52-70 
(05443) 9-51-14 5. Електронна поштова адреса vhpp-emitent@imcagro.
com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації www.vhpp.com.ua 7. Вид осо-
бливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відпо-
відно до вимог глави 2 розділу III цього Положення відомості про зміну 
типу акціонерного товариства.

II. текст повідомлення
12.04.2017 р. відбулася державна реєстрація змін до відомостей про 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬ-
НЕ ПІДПРИЄМСТВО», що містяться в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі 
— ЄДР), а саме — зміна типу з публічного на приватне, зміна найменуван-
ня та реєстрація нової редакції статуту.

Рішення про зміну типу з публічного на приватне, зміну найменування, 
затвердження нової редакції статуту прийнято річними загальними збора-
ми акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРІВСЬКЕ 
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 11 квітня 2017р.Повне наймену-
вання акціонерного товариства до зміни — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни — ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО».

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

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

директор  ярош Сергій миколайович підпис, м. п. 12.04.2017 р.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ветРоПаК ГоСтомелЬСЬКий 

СКлоЗавод»
Повідомлення про виникнення особливої інформації  

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

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

РИСТВО «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 00333888
3. Місцезнаходження: 08290 Київська область, м.Ірпінь, смт. Госто-

мель, площа Рекунова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-41-99, 04597-3-13-92
5. Електронна поштова адреса: tatiana.panayirci@vetropack.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.vetropack.ua/uk/
vetropack/media-ta-publikaciji/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

ІІ. текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення: 12.04.2017 року. Найменування уповнова-

женого органу Товариства, що прийняв відповідне рішення: річні загаль-
ні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕ-
ТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД». Дата державної реєстрації 
відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань: 13.04.2017 року. Повне найменування акці-
онерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД». Повне найменування 
акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».

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  Прінко Павел анатолій 
13.04.2017

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«СтРахова КомПаНIя  
«довIРа та ГаРаНтIя»

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

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

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

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ»
2. Код за ЄДРПОУ 34240804
3. Місцезнаходження 01032, м.Київ, вул. Саксаганського, буд. 105
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 3930992  (044) 3930992 
5. Електронна поштова адреса ibaluev@digins.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.digins.ua/o-kompanii/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Наглядова рада ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» 
прийняла рiшення (Протокол №169 вiд 11.04.2017 р.) про надання згоди 
на вчинення значного правочину, а саме:

Предмет правочину: надання безповоротної фiнансової допомоги. 
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена вiдповiдно до законодавства: 7 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 53 772 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 13.02.

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

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

2. Найменування посади 
Генеральний директор  Супрун Євген валерiйович
(підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника) 12.04.2017
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПеРеСУвНа мехаНІЗоваНа  

КолоНа № 1»
РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Пересувна механізована колона № 1», 03292888, ., с. Малиничі, 
Хмельницький р-н, Хмельницька, 31331, (0382) 783732

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: spmk-1.km.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 «КРоКУРС», 
32526819, Дарницький р-н, 02099, 
м. Київ, вул. Бориспiльська, 9 
(044) 586-48-98

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

13.04.2017

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

http://krokurs.com.ua/

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «СУми-авто» 

2. Код за ЄДРПОУ03120443
3. Місцезнаходження 40002 Суми Роменська,98
4. Міжміський код, телефон та факс0542 770467 0542 770467
5. Електронна поштова адресаmain@sumyavto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Посадову особу — Голову Наглядової ради Козіса Олександра Микола-

йовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) 
обрано на посаду з 12.04.2017 року на пiдставi рішення засідання Наглядо-
вої Ради Товариства (Протокол №12/04/2017-1 вiд12.04.2017 року). Обран-
ня вiдбулось у зв’язку із прийняттям рішення Наглядовою радою Товари-
ства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: до переобрання. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Правління. Розмір 
пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Представник акціоне-
ра АТ «Українська автомобільна корпорація».

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

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

2.Найменування посади
Генеральний директор дворський С.я.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 13.04.2017

(дата) 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ФІРма БаКалІя»

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

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «Фірма Бакалія»
2. Код за ЄДРПОУ: 01553416
3. Місцезнаходження: 29000 місто Хмельницький , Шевченка,70
4. Міжміський код, телефон та факс: 0382-65-64-52,  

0382-65-64-67
5. Електронна поштова адреса: zelinskaya@bakaleya.org
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.bakaleya.org/pat/2012.
php

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-
пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
прий няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-
них правочинів

ІІ. текст Повідомлення 
ЗБОРИ ВИРІШИЛИ: дати згоду на укладення товариством значних 

правочинів, а саме на укладення договорів позики, договорів застави, 
договорів поруки, кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів 
про надання банківської гарантії, договорів поставки, договорів купів-
лі -продажу товарів, або обладнання, договорів оренди, договорів лі-
зингу та додаткових угод або додатків до них, загальна вартість кож-
ного з яких не буде перевищувати 3 000 000 000 грн. 00 коп. (три 
мільярди гривень 00 копійок.) 

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

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

2. директор  матняк о.І.
13.04.2017

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Проскурів», 30693425, пров.Купріна 7/2, м. Хмельницький, ., Хмельниць-
ка, 29000, (0382) 63-72-57

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.sites.google.com/site/proskurovua/

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПРоСКУРІв»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Стожари», 14164124, вул. Грушевського, 84, м. Хмельницький, ., Хмель-
ницька, 29000, (0382) 651123

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2017

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «СтоЖаРи»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «Завод 
малоГаБаРитНих 
тРаНСФоРматоРIв»

2. Код за ЄДРПОУ 13604900
3. Місцезнаходження 69600, мiсто Запорiжжя, вулиця 

Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)2126731 (061)2248161
5. Електронна поштова адреса Lyudmila.Lazutina@mgt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.mgt.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. текст повідомлення
12.04.2017 Наглядовою радою ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п. 7.2. поло-

ження «Про наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Завод ма-
логабаритних трансформаторiв», у зв’язку з обранням нового складу Наглядо-
вої ради ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання голови Наглядової 
ради, у зв’язку з чим, Машковцева Сергiя Вячеславовича, який є акцiонером 
ПАТ «Завод МГТ» та володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» 
в розмiрi 0.000001 %, обрано на посаду голови Наглядової ради ПАТ «Завод 
МГТ». Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що 
особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк на який особу призначено на 
посаду не визначено, але не бiльше нiж до наступних загальних зборiв 
акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
головний юрисконсульт, головний юрисконсульт з питань корпоративного 
управлiння, головний юрисконсульт, голова Наглядової ради.

12.04.2017 Ревiзiйною комiсiєю ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п. 7.2. поло-
ження «Про ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Завод мало-
габаритних трансформаторiв», у зв’язку з обранням нового складу Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання голови Ревiзiйної 
комiсiї, у зв’язку з чим Герасименко Ганну Станiславiвну, яка володiє часткою у 
статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0.000001 % обрано на посаду 
голови Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у 
зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який 
особу призначено на посаду складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, голова Ревiзiйної комiсiї.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із зако-
нодавством.
2. Найменування посади Зима алiна володимирiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.04.2017
(дата)

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ГРоНо-теКС»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016р.
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Гроно-Текс», 00309134, Закарпатська обл., Виноградiвський, 90300, 
м. Виноградiв, вул. Миру, 13 тел. (03143) 2-18-09. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: grono-teks.emitents.net.ua. 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВАРIАНТА», 
33360313. 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство): Річні загальні збори 06.04.2016., кво-
рум 100%. 1. Про обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, 
затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу за 
2015 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 
ради Товариства за 2015 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. 5. Про затвердження рiчного звiту та 
балансу Товариства за 2015 рiк. 6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товари-
ства за 2015 рiк. 7. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради. 8. Про 
затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради 
Товариства. 9. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї — питання 
не розглядалось. 

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника. Період 2016 р./2015 р. Усього активів 
29633/24171. Основні засоби 59530/20934. Довгострокові фінансові інвес-
тиції 5/5. Запаси 4513/4581. Сумарна дебіторська заборгованість 782/782. 
Грошові кошти та їх еквіваленти 32/733. Власний капітал 26333/21859.
Статутний капітал 12680/12680. Нерозподілений прибуток(непокритий 
збиток) 4633/159.. Довгострокові зобов'язання 35611/0. Поточні 
зобов'язання 8626/7774. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
0.00035/0.00061. Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 0.0003/0.00061. Середньорічна кількість акцій (шт.) 
1268004515/1268004515. Цінні папери власних випусків, викуплені протя-
гом звітного періоду 0/0. Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду 0/0.

директор  лакатош I. в.

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

операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Він-
ницяфармація»

2. Код за ЄДРПОУ: 01974968
3. Місцезнаходження: 02166 м. Київ, Лісовий проспект, буд. 39-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 518-52-21, (044) 518-43-03
5. Електронна поштова адреса: info@apteca.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://apteca.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. текст Повідомлення 

Публiчне акцiонерне товариство «Вінницяфармація» (надалi — Товари-
ство) 12.04.2017 року отримало вiд Публічного акціонерного товариства 
«Національний депозитарій України» Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 
10.04.2017 р. Товариству стало відомо, що у акціонера — фізичної особи, 
змінився розмір пакету акцій, а саме: 

розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру па-
кета акцій — 12,938694%;

розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру 

пакета акцій — 12,933257%;
розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 

розміру пакета акцій — 12,959474%;
розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після змі-

ни розміру пакета акцій — 12,954349%.
Публiчне акцiонерне товариство «Вінницяфармація» (надалi — Товари-

ство) 12.04.2017 року отримало вiд Публічного акціонерного товариства 
«Національний депозитарій України» Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 
10.04.2017 р. Товариству стало відомо, що у акціонера — фізичної особи, 
змінився розмір пакету акцій, а саме: 

розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру па-
кета акцій — 12,938818%;

розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру 
пакета акцій — 12,933876%;

розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 
розміру пакета акцій — 12,959599%;

розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після змі-
ни розміру пакета акцій — 12,954969%.

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

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

2. Голова Правління  Гасевич в.в. 13.04.2017

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «вІННиЦяФаРмаЦІя»
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 Додаток 44
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
«СКлоПРилад»,  
14307481, 37240 Полтавська область 
лохвицький Заводське озерна, 18, 
05356 3-71-06

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

14.04.2017

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

http://steklopribor.pat.ua/

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

тов «аудиторська фірма «Україн-
ський корпоративний аудит», 
33620564

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

1. Про обрання лічильної комісії. 2. За-
твердження регламенту Загальних Збо-
рів. 3. Звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності то-
вариства за 2015 рік, та визначення 
основних напрямків діяльності на 
2016 рік. 4. Звіт Наглядової Ради за 
2015 рік. 5. Затвердження звітів та ви-
сновків Ревізійної комісії товариства за 
2015 рік. 6. Затвердження річної фінан-
сової звітності за 2015 рік. 7. Відкликан-
ня членів Наглядової ради. 8. Обрання 
членів Наглядової ради. 9.Відкликання 
членів Ревізійної комісії. 10. Обрання 
членів Ревізійної комісії. 11. Внесення 
та затвердження змін до Статуту Това-
риства. 12. Затвердження порядку роз-
поділу прибутку. 

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  77839  65133
Основні засоби (за залишковою вартістю)  5624  5865
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  17918  18472
Сумарна дебіторська заборгованість  52702  39896
Грошові кошти та їх еквіваленти  1515  809
Власний капітал  58584  55367
Статутний капітал  569  569
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  55086  51869
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  7025  5727
Поточні зобов'язання і забеспечення  12230  4039
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 1.41471270  5.44468680
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

1.41471270  5.44468680

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  2273960  2273960
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду 

загальна 
номінальна 
вартість 
у відсотках від 
статутного капі-
талу 

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

Голова правлiння __________ Єрмоленко Кирил михайлович

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента: ПРиват-

Не СIлЬСЬКоГоСПодаРСЬКе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво iм.шевЧеНКа, 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 03793863, 1.3. Місцезнаходження емітента: 1801020613, Чер-
каська обл, Шполянський р-н, с.Терешки, 1.4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 0474142240 0474142240, 1.5. Електронна поштова адреса 
емітента: 03793863@at24.com.ua , 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://
tereshki.at24.com.ua/, 1.7. Відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів. 

2. Текст повідомлення: Загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№ 1/2017 вiд 13.04.2017року прийняте рiшення про надання попередньої 
згоди (схвалення) на укладання Товариством значних правочинiв, предме-
том (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштiв (кредитiв/
позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одер-
жання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (май-
нових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв 
забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/
або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-
продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права ви-
моги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, 
купiвлi-продажу, експортних договорiв, надання послуг Товариства.

Вартiсть активiв емiтента 83 089 тис.грн.
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 90 000 тис.грн.
Спiввiдношення 108,32 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 867 377;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних 

зборах: 863 099;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

863 099;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не 

передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.
3. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством: директор Прикуп в.м.

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ 
вІдПовІдалЬНІСтЮ  

«еНеРГоІНвеСт»
РІЧНа ІНФоРмаЦІя емІтеНта ЦІННих ПаПеРІв

I. оСНовНІ відомості ПРо емІтеНта
1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відпо-

відальністю «Енергоінвест», місцезнаходження 21022, м. Вінниця, 
провул. Станіславського 16, код за ЄДРПОУ 24895253, міжміський 
код та телефон — (0432) 61-97-87 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних — 13.04.2017 року. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію http://energoinvest.vinnitsa.com.

4. Аудиторська фірма «Служба аудиту», ЄДРПОУ 25500146. 
II. основні показники фінансово-господарської діяльності 

емітента.(тис.грн)

Найменування показника Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 223807 172468
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

95542 98140

Довгострокові фінансові інвестиції 1447 1447
Запаси 3691 2879
Сумарна дебіторська заборгованість 115322 60325
Грошові кошти та їх еквіваленти 4879 7613
Власний капітал 120999 95192
Статутний капітал 406 406
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

120593 94786

Довгострокові зобов'язання 24756 5418
Поточні зобов'язання 78052 71858
Чистий прибуток (збиток) 81422 60035
Вартість чистих активів 120999 95192

директор Ковальчук о.а. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї 
та визнає, що несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
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ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«еСма»

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 «ЕСМА»
2. Код за ЄДРПОУ 01267886
3. Місцезнаходження 03115, м. Київ,  

вул. Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 450-52-03  

(044) 450-52-03
5. Електронна поштова адреса fastovtshuk.v@esma.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.esma.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття 
рішення про виплату дивіден-
дів

II. текст повідомлення
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕСМА» вiд 

05 квiтня 2017 року затверджено порядок розподiлу прибутку Товари-
ства за 2016 рiк. Направлено на виплату дивiдендiв акцiонерам 
5 930 000,00 гривень (п’ять мiльйонiв дев’ятсот тридцять тисяч гри-
вень 00 копiйок). Затверджено розмiр рiчних дивiдендiв в сумi 
5 930 000,00 грн. Наглядовiй радi доручено встановити дату складен-
ня перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок 
та строк їх виплати.

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «ЕСМА» вiд 13 квiтня 2017 рок 
ухвалено:

1. Направити 5 930 000 (п’ять мiльйонiв дев’ятсот тридцять тисяч) 
гривень на виплату дивiдендiв акцiонерам та виплатити акцiонерам 
на одну акцiю номiналом 5,00 грн. по 3,76 грн., з урахуванням податкiв, 
зборiв та iнших обов’язкових платежiв.

2. Призначити датою складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв за акцiями 25 травня 2017 року та датою по-
чатку виплати дивiдендiв 01 червня 2017 року. Термiн виплати 
дивiдендiв — 6 мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення 
про виплату дивiдендiв. Несплаченi дивiденди депонуються. 

Виплата дивiдендiв акцiонерам — фiзичним особам здiйснюється 
виключно за письмовими заявами (зразок заяви буде надаватися То-
вариством) шляхом безготiвкового перерахування коштiв на вказа-
ний акцiонером рахунок у банку, або шляхом виплати готiвкою через 
касу Товариства (адреса: м. Київ, вул. М. Краснова, 27) у робочi днi 
або поштовим переказом (за вибором акцiонера). 

Виплата дивiдендiв акцiонерам — юридичним особам здiйснюється 
шляхом безготiвкового перерахування коштiв на вказаний акцiонером 
рахунок у банку.

Витрати, якi виникають через необхiднiсть перерахування 
дивiдендiв (сплата комiсiйних банку, поштовi послуги тощо) прово-
дяться за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати 
акцiонеру.

Сума податкiв, якi згiдно з дiючим законодавством повиннi бути 
утриманi при виплатi дивiдендiв, сплачується за рахунок суми 
дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру.

Дивiденди, невиплаченi акцiонеру внаслiдок вiдсутностi заяви 
акцiонера про виплату чи вiдсутностi коректних даних про рахунок 
акцiонера для перерахування дивiдендiв, виплачуються за додатко-
вим письмовим запитом акцiонера. На суму невиплачених та неотри-
маних акцiонерами дивiдендiв проценти не нараховуються.

3. Направити, в порядку встановленому статутом, повiдомлення 
кожнiй особi, яка має право на отримання дивiдендiв, про дату, 
розмiр, порядок та строк їх виплати.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.
2. Найменування 
посади хотенко олександр Юлiйович

директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.04.2017

(дата)

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місце знаход-
ження, міжміський код та телефон емітента: ПУБлIЧНе 
аКЦIоНеРНе товаРиСтво «дНIПРоПетРовСЬ Кий 
тРУБНий Завод», 05393122, Україна Дніпропетровська обл. 
Ленiнський р-н 49068 м. Днiпро вул. Маяковського, 31, (056) 736-52-08

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017

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

4. Найменування, код за ЄдРПоУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Емкон-
Аудит», 37153128

5. Інформація про загальні збори: 
28.04.2016 проведено річні загальні збори. Порядок денний: 1. Обран-

ня лiчильної комiсiї. 2. Звiт Генерального директора про пiдсумки 
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ДТЗ» за 2015 рiк. 3. Звiт Нагля-
дової ради ПАТ «ДТЗ» про результати дiяльностi за 2015 рiк. 4. Затвер-
дження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк, 
пiдтверджених незалежним аудитором. 5. Затвердження фiнансової 
звiтностi i балансу ПАТ «ДТЗ» за 2015 рiк. 6. Затвердження порядку 
розподiлу прибутку (покриття збиткiв), отриманого за 2015 рiк. Особи, що 
подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, — порядок ден-
ний затверджувався Наглядовю радою, iнших пропозицiй не було. Резуль-
тати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денно-
го ВИРIШИЛИ: обрати лiчильну комiсiю у складi: Матвiєнко Олександр 
Олександрович — доручивши виконання обов'язкiв Голови лiчильної 
комiсiї, та членiв комiсiї — Левченко Свiтлана Олександрiвна, Нестеренко 
Тетяна Семенiвна, Дорош Євгенiя Вiкторiвна. З другого питання порядку 
денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Генерального директора про пiдсумки 
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Днiпропетровський трубний за-
вод» за 2015 рiк. З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвер-
дити звiт Наглядової ради ПАТ «Днiпропетровський трубний завод» про 
результати дiяльностi за 2015 рiк. З четвертого питання порядку денного 
ВИРIШИЛИ: затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi 
ПАТ «ДТЗ» за 2015 рiк, пiдтверджених незалежним аудитором ТОВ 
«Днiпровська аудиторська група». З п'ятого питання порядку денного 
ВИРIШИЛИ: затвердити фiнансову звiтнiсть за 2015 рiк i баланс ПАт 
«Днiпропетровський трубний завод» станом на 31 грудня 2015 року. З 
шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: збиток, отриманий ПАТ 
«Днiпропетровський трубний завод» в результатi фiнансово-господарської 
дiяльностi у 2015 роцi в розмiрi 152 984 тис.грн., додати до непокритих 
збиткiв минулих рокiв; покриття збиткiв здiйснювати за рахунок подальшої 
господарської дiяльностi товариства; за причини вiдсутностi прибутку 
дивiденди не нараховувати.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1175047 947779
Основні засоби (за залишковою вартістю) 498514 515664
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 83151 61343
Сумарна дебіторська заборгованість 564644 346700
Грошові кошти та їх еквіваленти 7695 8523
Власний капітал -723415 -551387
Статутний капітал 86896 86896
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1058738 -896951
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 7332 5918
Поточні зобов'язання і забезпечення 1891130 1493248
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -162,949 -144,91
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн)

-162,949 -144,91

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1055718 1055718
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного 
капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Завод «Часiвоярськi автобуси», 01350251, Донецька обл., Бахмут-
ський р-н., 84551, мiсто Часiв Яр, вул. Зелена, буд.1, (0627) 48-37-97

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://ruta-bus.net/docs/REPORT_01350251_2016.pdf

4. Найменування, код за ЄдРПоУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «Апогей», 24065168

5. Інформація про загальні збори: 
29.04.2016 проведено річні загальні збори. Загальнi збори вiдбулися. 
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 1. Про обрання 

робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 2. Прийняття рiшення за результатами розгляду 
звiту директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Това-
риства за 2015р. 3. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 
щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за 
результатами Звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015р. 4. Прийняття 
рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 
2015р. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015р. 6. Затверджен-
ня порядку розподiлу прибутку. 7. Про внесення (затвердження) змiн до 
Статуту Товариства. 8.Внесення змiн до Положення про загальнi збори 
акцiонерiв Товариства шляхом його викладення у новiй редакції. 9. Достро-
кове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Об-
рання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 11. Дострокове припинення по-
вноважень членiв Наглядової ради Товариства. 12.Обрання членiв 
Наглядової ради Товариства. 

Пропозицiю до порядку денного щодо кандитдатiв до Наглядової ради 
подавав акцiонер Полосухiн Олександр Володимирович. Позачерговi 
загальнi збори не проводились. 

Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затвердити обраних 
Наглядовою радою голову Загальних зборiв Полосухiна Володимира 
Iвановича та секретаря Рибалко Ганну Валерiївну. Затвердити такий регла-
мент роботи зборiв: для доповiдей — 10 хвилин; для спiвдоповiдей — 
10 хвилин; для питань та вiдповiдей — 10 хвилин. Голосування проводити 
шляхом вiдкритого голосування за принципом «одна акцiя-один голос» iз 
використанням бюлетенiв. 2. Затвердити звiт директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015рiк. 3. Затвердити 
висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо фiнансової звiтностi Товари-
ства за 2015 рiк. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї у 2015 роцi задовiльною. 
4. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2015 роцi задовiльною. 
5. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 рiк. 6. Прибу-
ток, отриманий у 2015р., у розмiрi 22 472 653,01 (двадцять два мiльйони 
чотириста сiмдесят двi тисячi шiстсот п'ятдесят три гривнi одна копiйка) 
грн. залишити нерозподiленим. 7. Внести змiни до Статуту Публiчного 
акцiонерного товариства «Завод «Часiвоярськi автобуси» шляхом викла-
дення Статуту у новiй редакцiї, запропонованiй Наглядовою радою Товари-
ства при вирiшеннi питання про проведення цих Загальних зборiв. Проект 
затвердженої редакцiї Статуту долучити до протоколу цих Загальних 
зборiв. Доручити пiдписати затверджену нову редакцiю Статуту головуючо-

му на загальних зборах директору Товариства Полосухiну Володимиру 
Iвановичу. 8. Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв 
Товариства. Затвердити Положення «Про Загальнi збори Публiчного 
акцiонерного товариства «Завод «Часiвоярськi автобуси» в новiй редакцiї, 
запропонованiй Наглядовою радою Товариства при прийняттi рiшення про 
проведення цих Загальних зборiв. Проект затвердженої редакцiї Положен-
ня долучити до протоколу цих Загальних зборiв. Доручити пiдписати за-
тверджену редакцiю Положення головуючому на загальних зборах дирек-
тору Товариства Полосухiну Володимиру Iвановичу. 9. Достроково 
припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного 
товариства «ЗАВОД «ЧАСIВОЯРСЬКI АВТОБУСИ» Комаровської Галини 
Анатолiївни, Царенко Iнеси Борисiвни, Корнiлова Олександра Федорови-
ча. 10. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товари-
ства «ЗАВОД «ЧАСIВОЯРСЬКI АВТОБУСИ»: Царенко Iнесу Борисiвну, 
Корнiлова Олександра Федоровича, Ткаченко Юлiю Владиславiвну. 11. До-
строково припинити повноваження членiв Наглядової ради Публiчного 
акцiонерного товариства «ЗАВОД «ЧАСIВОЯРСЬКI АВТОБУСИ» Полосухiна 
Олексiя Володимировича, Полосухiна Олександра Володимировича, До-
ценка Андрiя Олексiйовича, Ткаченка Олександра Васильовича, Лук'янова 
Володимира Валентиновича. 12. Обрати членами Наглядової ради 
Публiчного акцiонерного товариства «ЗАВОД «ЧАСIВОЯРСЬКI АВТОБУ-
СИ»: Полосухiна Олексiя Володимировича, Полосухiна Олександра Воло-
димировича, Доценка Андрiя Олексiйовича, Ткаченка Олександра Васи-
льовича, Лук'янова Володимира Валентиновича.

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

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 237207 226176
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4621 5295
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 37693 40859
Сумарна дебіторська заборгованість 128026 8347
Грошові кошти та їх еквіваленти 7936 18504
Власний капітал 234664 222757
Статутний капітал 2219 2219
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 231890 219983

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 57 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 2486 3419
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 1.536 2.532

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн) 1.536 2.532

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8876008 8876008
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість

0 0

у відсотках 
від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «Завод «ЧаСIвояРСЬКI автоБУСи»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СтРахо-
ва КомПаНІя «алЬяНС», (місцезнаходження згідно реєстрацій-
них документів: м. Дніпро, вул. Собінова, 1, фактичне місцезнаходження: 
м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 2 офіс 700), відповідно до ч. 7 ст. 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства», повідомляє про зміни у порядку денному 
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 
12.00 годині за адресою: м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 2 офіс 700.

Додати до Проекту Порядку денного наступні питання: 
14. Прийняття рішення про внесення змін до Положень відокремлених 

підрозділів та їх найменувань в зв’язку з перейменуванням міста Дніпро-
петровськ Дніпропетровської області на місто Дніпро.

15. Прийняття рішення про внесення змін до Положення «ПРЕДСТАВНИ-
ЦТВА ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» У М. КИЇВ» у зв’язку із зміною місцезнаходження.

16. Призначення відповідальної особи за проведення реєстрації відпо-
відних змін до Положень відокремлених підрозділів.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів опублікова-
но в газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» № 58 від 27.03.2017р.

Правління ПРат «СК «алЬяНС»

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«мУКаЧIвСЬКа автоБаЗа»

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 за 2016 р.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Мукачiвська автобаза», 01034797, Закарпатська обл., 89600, м. Мукаче-
во, вул. Пряшiвська, 5 А , тел.(03131) 3-76-80. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.03.2017р. 

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

директор  Петьовка в.м.
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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: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 33804724
3. Місцезнаходження: 36023 м. Полтава, вул. Ціолковського, буд. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532 503834 , 0532 503820
5. Електронна поштова адреса: yurist@poltavadiamond.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст Повідомлення
На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято 
рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Токолiша 
Джона (паспорт Р №452099975, виданий Державним Департаментом Спо-
лучених Штатiв Америки 20.08.2010 року) в звязку iз закiнченням строку 
повноважень вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Товариства. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,00002%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi протягом оди-
надцяти рокiв.

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято 
рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Тейлор Iтан 
Кiм (паспорт №434748360, виданий Державним Департаментом Сполуче-
них Штатiв Америки 03.10.2007 року) в звязку iз закiнченням строку повно-
важень вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Товариства. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента в розмiрi 0,00002%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi протягом оди-
надцяти рокiв.

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято 
рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Дiброви 
Олександра Олександровича (паспорт МЕ №352934, виданий ТУМ 
Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києвi 20.11.2003 року) в звязку iз 
закiнченням строку повноважень вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Товариства. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,00002%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на 
посадi протягом одинадцяти рокiв.

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято 
рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Адаменко 
Володимира Володимировича (паспорт КН №327253, виданий Октябр-
ським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 24.01.1997 року) в звяз-
ку iз закiнченням строку повноважень вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Товари-
ства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0032%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вав на посадi протягом одного року.

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято 
рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Мiхаля 
Вiталiя Кiмовича (паспорт МК №987718, виданий Орджонiкiдзевським РВ 
ХПУ УМВС України в Харкiвськiй областi 08.10.1998 року) в звязку iз 
закiнченням строку повноважень вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Товариства. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0097%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на 
посадi протягом одинадцяти рокiв.

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ», якi 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято рiшення 
про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Бєлякової Юлiї 
Генадiївни (паспорт СН №212103, виданий Радянським РУ ГУ МВС України 
в м. Києвi 17.05.1996 року) в звязку iз закiнченням строку повноважень 
вiдповiдно до п. 11.1. Статуту Товариства. Акцiями емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вала на посадi протягом шести рокiв.

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято 
рiшення припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Морозової 
Наталiї Миколаївни (паспорт СО №914554, виданий Шевченкiвським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi 02.07.2002 року) в звязку iз закiнченням строку по-
вноважень вiдповiдно до п. 11.1. Статуту Товариства. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,00002%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi протягом 
шести рокiв.

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято 
рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Суріної 
Наталiї Миколаївни (паспорт КН №239603, виданий Київським РВ ПМУ 
УМВС України в Полтавській області 01.10.1996 року) в звязку iз закiнченням 
строку повноважень вiдповiдно до п. 11.1. Статуту Товариства. Акцiями 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Перебувала на посадi протягом двох років.

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято 
рiшення про обрання члена Наглядової ради Лебедик Ігоря Валерійовича 
вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Товариства. Рішенням Наглядової ради ПАТ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 11 квітня 2017 року (про-
токоло № 127) відповідно до п. 9.3. Статуту Товариства Лебедик Ігор Вале-
рійович обраний головою Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента в розмiрi 46,729878%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано термiном на один рiк. 
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: фізична особа-підприємець. 
Є акціонером ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», володіє 
простими іменними акціями Товариства в кількості 3 915 847 штук, що ста-
новить 46,729878% статутного капіталу Товариства. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято 
рiшення про обрання члена Наглядової ради Панкова Андрія Анатолійови-
ча вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Товариства. Акціями товариства не воло-
діє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Об-
рано термiном на один рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду 
директора ТОВ «Велтон. Телеком». Є представником акціонера Лебедик 
Ігоря Валерійовича, який володіє акціями Товариства у кількості 3 915 847 
штук, що становить 46,729878% статутного капіталу Товариства. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято 
рiшення про обрання члена Наглядової ради Семенць Ігоря Валерійовича 
вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Товариства. Акціями товариства не володіє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано 
термiном на один рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду дирек-
тора ТОВ «Міський центр нерухомості» . Є представником акціонера Лебе-
дик Ігоря Валерійовича, який володіє акціями Товариства у кількості 
3 915 847 штук, що становить 46,729878% статутного капіталу Товариства. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято 
рiшення про обрання члена Наглядової ради Хоменко Марини Олексан-
дрівни вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Товариства. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента в розмiрi 45,085044%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Обрано термiном на один рiк. Про-
тягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: начальник відділу організації 
продажів Управління корпоративного банкінгу Полтавської обласної дирек-
ції АБ «УКРГАЗБАНК». Є акціонером ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ», володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 
3778014 штук, що становить 45,085044% статутного капіталу Товариства. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято 
рiшення про обрання члена Наглядової ради Хоменко Володимира Олек-
сандровича вiдповiдно до п. 9.2. Статуту Товариства. Акціями товариства 
не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Обрано термiном на один рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав 
посаду: фізична особа — підприємець. Є представником акціонера Хомен-
ко Марини Олександрівни, яка володіє акціями Товариства у кількості 
3778014 штук, що становить 45,085044% статутного капіталу Товариства. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято 
рiшення про обрання члена Ревiзiйної комiсiї Павлій Оксани Валентинівни 
вiдповiдно до п. 11.1. Статуту Товариства. Рішенням Ревізійної комісії ПАТ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 11.04.2017 року Павлій 
Оксану Валентинівну обрано головою Ревізійної комісії. Акціями товари-
ства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Обрано термiном на один рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв 
обiймала посаду директора ТОВ «Полтавський аукціонний центр». Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято 
рiшення про обрання члена Ревiзiйної комiсiї Єфіменко Вікторії Віталіївни 
вiдповiдно до п. 11.1. Статуту Товариства. Акціями товариства не володіє. 

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ПолтавСЬКий алмаЗНий IНСтРУмеНт»
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Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано 
термiном на один рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: голо-
вний бухгалтер ТОВ «Міське агентство «Полтавська нерухомість», дирек-
тор ТОВ «Міське агентство «Полтавська нерухомість». Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ», якi вiдбулися 11 квітня 2017 року (протокол № 16) прийнято 
рiшення про обрання члена Ревiзiйної комiсiї Щербак Едуарда Ігоровича 
вiдповiдно до п. 11.1. Статуту Товариства. Акціями товариства не володіє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано 
термiном на один рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду голови 
правління ПАТ «Веселка». 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. директор  Басан І.л., 13.04.2017 р.

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

операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 33804724
3. Місцезнаходження: 36023 м. Полтава, вул. Ціолковського, буд. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532 503834, 0532 503820
5. Електронна поштова адреса: yurist@poltavadiamond.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст Повідомлення
ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» повідомляє, що 11 квіт-

ня 2017 року черговими загальними зборами акціонерів (протокол № 16) при-
йнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину 
(ряду правочинів) між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та 
ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» (м. Бєлгород, РФ) по поставці про-
дукції на сукупну суму, яка не перевищує 3 млн. 500 тис. доларів США (за 
офіційним курсом НБУ на день кожної поставки) терміном не більше одного 
року з дня прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Зазначений 
правочин (ряд правочинів) стосується поставки продукції ТОВ «Полтавський 
алмазний інструмент», засновником якого є ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗ-
НИЙ ІНСТРУМЕНТ». Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності становить 54 495 тисяч грн. Співвідношення граничної 

сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності становить 173%. Загальна кількість голосую-
чих акцій — 7889276 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах — 7696619 шт. Кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «за» прийняття рішення — 7696347 шт. Кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «проти» прийняття рішення — 0 шт.

ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» повідомляє, що 11 квітня 
2017 року черговими загальними зборами акціонерів (протокол № 16) прийнято 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину (ряду 
правочинів) між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та HENAN 
KEESTAR TRADING CO., LTD (Чженчжоу, Китай) по купівлі сировини на сукупну 
суму, яка не перевищує 800 тис. доларів США ( за офіційним курсом НБУ на 
день кожної поставки) терміном не більше одного року з дня прийняття рішення 
загальними зборами акціонерів. Зазначений правочин (ряд правочинів) стосу-
ється купівлі ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» сировини у 
HENAN KEESTAR TRADING CO., LTD. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності становить 54 495 тисяч грн. Співвідно-
шення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності становить 40%. Загальна кількість 
голосуючих акцій — 7889276 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах — 7696619 шт. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення — 7696347 шт. Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення — 0 шт.

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

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

2. директор  Басан І.л., 12.04.2017 р.

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ПолтавСЬКий алмаЗНий IНСтРУмеНт»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00191721
3. Місцезнаходження: 85721 смт Володимирівка, Волноваського району, 

Донецької області Заводська, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс: (062)332-00-60; (062)332-00-65
5. Електронна поштова адреса: vaok_jurist@gir.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: vaok.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою То-

вариства на засіданні 13.04.2017р. Протокол засідання Наглядової ради № 18 
від 13.04.2017р. Припинення повноважень посадової особи Генерального ди-
ректора Товариства Голубєва Д.О., 1976 року народження, відбулося у зв'язку 
з закінченням терміну повноважень. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: 1 рік з 15.04.2016р. Часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

2. Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 

13.04.2017р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання 
Наглядової ради Товариства № 18 від 13.04.2017р. Посадова особа Голубєв Дми-
тро Олексійович, 1976 року народження, обрано на посаду Генерального дирек-
тора. Дата вступу до повноважень з 15.04.2017р. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 15.04.2017р. до 14.04.2018р. включ-
но. Перелік попередніх посад: торговий агент по продажу фірми «Стіролхімінду-
стрія» ТБ «Стірол», регіональний менеджер фірми «Стіролхіміндустрія» ТБ «Сті-
рол», начальник сектору — старший менеджер фірми «Стіролхімпласт», 
начальник департамента продажу фірми «Стіролхімпласт», начальник департа-
мента продажу в країни СНД фірми «Стіролхімпласт», заступник директора по 
маркетингу та збуту ТОВ «ДОНВАК-МІКС», з 2005р. комерційний директор ТОВ 
«ДОНВАК-МІКС», з 2014р. заступник директора по виробництву ПАТ «Красного-
рівський вогнетривкий завод», з 15.04.2015р. Генеральний директор ПАТ «ВАВК». 
Загальний стаж роботи 24 роки. Стаж керівної роботи 19 років.

Повідомлення опубліковане на сайті stockmarket.gov.ua 13.04.2017р., в 
мережі Інтернет на сайті vaok.pat.ua 13.04.2017р.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством.

Генеральний директор  Голубєв д.о.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«велиКоаНадолЬСЬКий воГНетРивКий КомБІНат»

Приватне акцiонерне товариство «СмаК.»
Річна інформація емітента  

за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаход-

ження, міжміський код та телефон емітента: 
Приватне акцiонерне товариство «СМАК.», 32500147, 37600, 

Полтавська обл., м. Миргород, вул. Незалежностi, 4, (05355) 
52228. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2017р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://32500147.smida.gov.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «СмаК.»
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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 

"Страхова компанiя "Український 
страховий стандарт"

2. Код за ЄДРПОУ 22229921
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, провулок Балтiйський, 

20
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 590-09-14 (044) 590-09-16

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

http://usstandart.com.ua/about.html

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

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий 
стандарт» вiд 13.04.2017 року (Протокол № 47 ) продовжено повноваження 
Голови Правлiння Товариства на строк з 20 квiтня 2017 року по 19 квiтня 
2018 року Коваленка Євгена Володимировича. Часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Попереднi посади: Голова Правлiння Приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий 
стандарт» (з 20.04.2011 р. по сьогоднi); Радник Голови Правлiння Приват-
ного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий 
стандарт» (з 13.04.2011 р. по 19.04.2011р.); Радник Голови Правлiння За-
критого акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страхо-
вий стандарт» (з 10.03.2011 р. по 12.04.2011р.); Заступник Голови Правлiння 
ВАТ «ХДI страхування» (з 09.04.2010 р. по 09.03.2011 р.); Помiчник Голови 
Правлiння ВАТ «ХДI страхування» (з 16.02.2010 по 08.04.2010 р.); Заступ-
ник Голови Правлiння з продажу ВАТ «Страхова компанiя «Країна» (з 
02.02.2010 р. по 15.02.2010 р.); Голова Правлiння Акцiонерного страхового 
товариства «АИС-Полiс» (01.11.2007 р. по 01.10.2009 р.); Заступник Голови 
Правлiння з транспорту та перестрахування ЗАТ «Страхова компанiя 
«Українська страхова група» (з 05.09.2005 р. по 27.08.2007р.); Перший за-
ступник Голови Правлiння ВАТ Українська перестрахувальна компанiя «Га-
рант Ре» (з 24.05.2005 р. по 19.08.2005 р.); Заступник Голови Правлiння з 
перестрахування ВАТ «Народна Фiнансово-Страхова Компанiя «Гарант 
Ре» (з 29.01.2001 р. по 23.05.2005 р.); Андерайтер (головний спецiалiст по 
страхуванню) ЗАТ «СК К’ЮБI –УГПБ Iншуренс» (з 12.06.2000 р. по 
26.01.2001 р.); Директор департаменту перестрахування Акцiонерного то-
вариства Українська страхова компанiя «Гарант-Авто» ( з 01.08.1996 р. по 
09.06.2000 р.); Завiдуючий вiддiлу перестрахування Акцiонерного товари-
ства Українська страхова компанiя «Гарант-Авто» ( з 20.02.1996 р. по 
31.07.1996 р.); Головний фахiвець вiддiлу перестрахування Акцiонерного 
товариства Українська страхова компанiя «Гарант-Авто» ( з 01.07.1995 р. 
по 19.02.1996 р.); Провiдний фахiвець департаменту страхування 
Акцiонерного товариства Українська страхова компанiя «Гарант-Авто» (з 
26.09.1994 р. по 30.06.1995 р.).

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий 
стандарт» вiд 13.04.2017 року (Протокол № 47) продовжено повноваження 
з 20 квiтня 2017 року по 19 квiтня 2018 року члена Правлiння – Заступника 
Голови Правлiння Малиновського Владислава Iгоровича. Часткою у статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Попереднi посади: Член Правлiння, Заступник 
Голови Правлiння ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 
13.04.2011 року по сьогоднi); Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння 
ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» з (26.10.2010 року по 12.04.2011 
року); Начальник Юридичного управлiння ЗАТ «СК «Український страховий 
стандарт» (з 03.06.2010 року по 25.10.2010 року); Член Правлiння ВАТ 
«АСК «Енергополiс» (з 09.09.2008 року по 20.08.2009 року); Директор де-
партаменту врегулювання збиткiв ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 15.11.2007 
року по 20.08.2009 року); Заступник директора департаменту врегулюван-
ня збиткiв ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 03.07.2006 року по 14.11.2007 року); 
Начальник вiддiлу мiнiмiзацiї страхових ризикiв та врегулювання збиткiв 
ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 01.03.2004 року по 02.07.2006 року).

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стан-
дарт» вiд 13.04.2017 року (Протокол № 47 чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Укра-
їнський страховий стандарт») продовжено повноваження з 20 квiтня 2017 
року по 19 квiтня 2018 року Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння 

з продажiв Лукових Олександра Григоровича. Часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Попереднi посади: Заступник Голови Правлiння з продажiв 
ПрАТ «СК «Український страховий стандарт (з 30.05.2011 року по сьогоднi); 
Заступник Голови Правлiння ПАТ «ХДI страхування» (з 11.03.2011 року по 
20.05.2011 року); Виконуючий обов’язки заступника Голови Правлiння ПАТ 
«ХДI страхування» (з 10.03.2011 року по 11.03.2011 року); Помiчник Голови 
Правлiння ПАТ «ХДI страхування» (з 12.04.2010 року по 01.06.2010 року); 
Директор регiональної дирекцiї ПАТ «СК «Країна»(з 02.03.2010 року по 
20.05.2010 року); Директор управлiння роздрiбного бiзнесу Київської мiської 
дирекцiї ПрАТ «СК «Українська страхова група» (з 01.02.2010 року по 
26.02.2010 року); Директор Фiлiї Київської мiської дирекцiї ЗАТ «СК «Україн-
ська страхова група» (з 15.04.2009 року по 29.01.2010 року); Директор фiлiї 
Дирекцiї роздрiбного бiзнесу ЗАТ «СК «Українська страхова група» (з 
05.09.2009 року по 14.04.2009 року); Заступник Генерального Директора 
АСТ «Вексель» (з 09.03.2005 року по 28.09.2006 року); Виконавчий директор 
АСТ «Вексель» ( з 04.01.2005 року по 09.03.2005 року); Заступник Голови 
Правлiння по страхуванню ОАО «Народна фiнансово-страхова компанiя 
«Гарант Ре» (з 13.05.2002 року по 31.12.2004 року); Заступника Голови 
Правлiння з розвитку ОАО «Народна фiнансово-страхова компанiя «Гарант 
Ре» (з 30.01.2001 року по 13.05.2002 року); Виконуючий обов’язки Заступни-
ка Голови Правлiння з розвитку ОАО «Народна фiнансово-страхова компанiя 
«Гарант Ре» (з 21.11.2000 року по 30.01.2001 року); Заступник Генерального 
директора ОАО «Народна фiнансово-страхова компанiя» (13.07.1999 року 
по 21.11.2000 року); Заступник Директора КФ АСК «Спич и К» (з 01.08.1997 
року по 13.07.1999 року); Завiдуючий представництвом САТ «Остра» в  
м. Києвi (з 26.04.1996 року по 30.07.1997 року); Ведучий економiст ЗАО 
«Агротехнологiчна iнвестицiйна компанiя» (з 01.04.1996 року по 22.04.1996 
року); Економiст ЗАО «Агротехнологiчна iнвестицiйна компанiя» (з 13.07.1995 
року по 01.04.1996 року); Iнженер – програмiст ТОВ «ТЕП сервiс ЛТД» (з 
20.04.1995 року по 12.07.1995 року); Iнженер – програмiст ТОВ «ТАРК БIК 
Лтд» (з 02.03.1994 року по 10.04.1995 року). 

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стан-
дарт» вiд 13.04.2017 року (Протокол № 47 ) продовжено повноваження з  
20 квiтня 2017 року по 19 квiтня 2018 року Члена Правлiння - Заступника 
Голови Правлiння з врегулювання збиткiв Кяргiса Скайдрюса. Часткою у ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Попереднi посади: Начальник управлiння врегулю-
вання збиткiв ПАТ «СК «Країна» (з 26.02.2010 року по 20.04.2012 року); На-
чальник управлiння врегулювання збиткiв АСТ «АИС-Полiс» (з 01.03.2006 
року по 15.02.2010 року); Начальник вiддiлу врегулювання збиткiв АСТ 
«АИС-Полiс» (з 05.09.2005 року по 01.03.2006 року); Спецiалiст вiддiлу вре-
гулювання збиткiв ЗАТ «Українська транспортна страхова компанiя» (з 
01.12.2004 року по 01.09.2005 року); Менеджер з продажу ТОВ «Укрфлоат» 
(з 05.05.2004 року по 30.11.2004 року); Менеджер зi збуту ТОВ «Нафтахiм» (з 
03.06.2002 року по 30.04.2004 року); Менеджер з продажу Українсько Литов-
ського Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Нафта-Україна-Груп» (з 
23.07.2001 року по 31.05.2002 року); Заступник директора ТОВ «Спiльне 
українсько-литовське пiдприємство «Нафта-Україна ЛТД» (з 01.12.1998 року 
по 21.07.2001 року); Технiк першої категорiї вiддiлу 332 Науково-дослiдного 
iнституту «Електрографiї» (з 01.10.1989 по 28.04.1990 року); Старший технiк 
вiддiлу 332 Науково-дослiдного iнституту «Електрографiї» (з 01.05.1989 по 
01.10.1989 року); Технiк вiддiлу 325 Науково-дослiдного iнституту 
«Електрографiї» (з 03.08.1988 по 01.05.1988 року). 

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий 
стандарт» вiд 13.04.2017 року (Протокол № 47 ) продовжено повноваження 
з 20 квiтня 2017 року по 19 квiтня 2018 року Члена Правлiння – Головного 
бухгалтера Нестерук Марини Олександрiвни. Часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Попереднi посади: Член Правлiння, Головний бухгалтер ПрАТ 
«СК «Український страховий стандарт» (з 11.10.2012 по сьогоднi); Член 
Правлiння, Фiнансовий директор ПрАТ «СК «Український страховий стан-
дарт» (з 13.04.2011 по 10.10.2012); Член Правлiння, Фiнансовий директор 
ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 20.05.2010 по 12.04.2011 
року); Член Правлiння, Фiнансовий директор АСТ «АИС-Полiс» (з 23.07.2009 
по 19.05.2010); Головний бухгалтер АСТ «АИС – Полiс» (з 15.05.2007 по 
22.07.09); Заступник Головного бухгалтера АСТ «АИС – Полiс» (з 05.09.2005 
по 15.05.2007); Головний бухгалтер Старокиївського вiддiлення Київської 
мiської дирекцiї НАСК «Оранта» (з 30.03.2005 по 02.09.2005); Виконуюча 
обов'язки Головного бухгалтера Старокиївського вiддiлення Київської 
мiської дирекцiї НАСК «Оранта» (з 08.11.2004 по 30.03.2005).

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стан-
дарт» вiд 13.04.2017 року (Протокол № 47 ) продовжено повноваження з  
20 квiтня 2017 року по 19 квiтня 2018 року Члена Правлiння - Заступника 
Голови Правлiння з андерайтингу та перестрахування Шепеля Олександра 
Валентиновича. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не по-

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “СтРахова КомПаНIя “УКРаїНСЬКий СтРаховий СтаНдаРт”
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гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi поса-
ди: Заступник голови правлiння ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» 
(з 01.08.2013 по сьогоднiшнiй день); Начальник управлiння андерайтингу мо-
торних видiв страхування ПрАТ «СК «Українська страхова група» (з 15.10.2012 
по 31.07.2013); Заступник директора департаменту андерайтингу та 
методологiї ПрАТ «СК «Українська страхова група» (з 02.07.2012 по 
14.10.2012); Начальник управлiння андерайтингу по регiональнiй мережi де-
партаменту андерайтингу та методологiї ПрАТ «СК «Українська страхова гру-
па» (з 01.02.2011 по 01.07.2012); Заступник директора центральної 
регiональної дирекцiї ПрАТ «СК «Українська страхова група» (з 01.02.2010 по 
31.01.2011); Заступник директора фiлiї Центральна регiональна дирекцiя ЗАТ 
«СК «Українська страхова група» (з 22.06.2009 по 29.01.2010); Начальник 
вiддiлу андерайтингу автотранспортних ризикiв АСТ «АИС-Полiс» (з 
06.03.2008 по 19.06.2009); Начальник вiддiлу автотранспортного страхування 
ЗАТ «СК «Українська страхова група» (з 01.09.2006 по 29.02.2008); Заступник 
начальника вiддiлу автотранспортного страхування ЗАТ «СК «Українська 
страхова група» (з 26.07.2006 по 31.08.2006); Провiдний спецiалiст вiддiлу 
добровiльних видiв страхування на транспортi управлiння страхування на 
транспортi дирекцiї андерайтингу та методологiї ЗАТ «СК «Кредо-Класик» (з 
01.12.2005 по 25.07.2006); Спецiалiст вiддiлу добровiльних видiв страхуван-
ня на транспортi управлiння страхування на транспортi дирекцiї страхування 
майна та вiдповiдальностi ЗАТ «СК «Кредо-Класик» (з 04.05.2005 по 
24.07.2006); Спецiалiст вiддiлу страхування автотранспортних ризикiв ЗАТ 
«СК «Кредо-Класик» (з 13.04.2004 по 03.05.2005); Економiст за сумiсництвом 
ЗАТ «Скарби України» ( з 02.06.2003 по 09.04.2004).

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стан-
дарт» вiд 13.04.2017 року (Протокол № 47) продовжено повноваження з 20 
квiтня 2017 року по 19 квiтня 2018 року - Члена Правлiння Фiнансового ди-
ректора Домкова Сергiя Павловича. Часткою у статутному капiталi емiтента 
не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Попереднi посади:Фiнансовий директор ПрАТ «СК «Український стра-
ховий стандарт» (з 11.10.2012 по сьогоднiшнiй день); Начальник фiнансової 
служби ПрАТ «Екопак-Фастiв» (з 12.12.2011 – 13.07.2012); Начальник 
управлiння планування та аналiзу фiнансового департаменту ПАТ УСК 
«Гарант-Авто» (з 14.11.2011 по 09.12.2011);Начальник фiнансово-
економiчного управлiння ПАТ УСК «Гарант-Авто» (з 20.06.2011 по 
13.11.2011);Начальник фiнансового управлiння ВАТ «УСК «Дженералi-
Гарант» (з 01.04.2011 по 19.06.2011); Начальник управлiння планування i 
контролiнгу ВАТ «УСК «Дженералi-Гарант» (з 15.02.2010 по 30.03.2011); На-

чальник вiддiлу планування та звiтностi за МСФЗ ВАТ «УСК «Дженералi-
Гарант» (з 03.11.2008 по14.02.2010); Головний фахiвець управлiння плану-
вання i контролiнгу ВАТ «УСК «Дженералi-Гарант» (з 17.07.2007 по 
02.11.2008); Провiдний фахiвець управлiння фiнансової звiтностi та плану-
вання фiнансового департаменту ВАТ «СК «ПЗУ Україна» (з 02.04.2007 по 
16.07.2007); Фахiвець вiддiлу планування i контролiнгу фiнансового депар-
таменту ВАТ «СК «ПЗУ Україна» (з 01.02.2006 по 01.04.2007); Спецiалiст 
вiддiлу контролiнгу ВАТ «СК «Скайд-Вест» (з 02.08.2004 по 31.01.2006).

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стан-
дарт» вiд 13.04.2017 року (Протокол № 47 ) призначено з 14 квiтня 2017 
року по 19 квiтня 2018 року - Члена Ревiзiйної комiсiї - Гордус Любов 
Степанiвну. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: 
бухгалтер ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 31.03.2017 - по 
сьогоднi); бухгалтер АСТ «АИС - Полiс» (з 27.01.2010 по 29.03.2013). 

13.04.2017 року достроково припинено повноваженя Члена Ревiзiйної 
комiсiї ПрАТ «Страхова компанiя» Український страховий стандарт» - Шут-
кевича Артема Миколайовича. Пiдстава - рiшення чергових Загальних 
зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя 
«Український страховий стандарт» вiд 13.04.2017 року (Протокол № 47). 

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: 1 рiк  
11 мiсяцiв 23 днi.

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: Ди-
ректор ТОВ ФК «Єврокапiтал»( з 03.02.2014 по сьогоднi); Директор ТОВ ФК 
«Єврокапiтал» за сумiсництвом (з 17.08.2012 по 31.01.2014); Бухгалтер 
«Автоiнвестрой-Брок» (з 02.02.2011 по 31.01.2014).

На дану посаду призначено Гордус Любов Степанiвну з 14.04.2017 року, 
згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стан-
дарт» вiд 13.04.2017 року (Протокол № 47 ).

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 Коваленко Євген Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.04.2017
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Український процесінговий центр»

2. Код за ЄДРПОУ: 24747867
3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект московський, 9, 

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

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

ся емітентом для розкриття інформації: https://upc.ua/ua/news-ua.htm
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб
II. текст повідомлення 

На позачергових Загальних зборах ПрАТ «Український процесінго-
вий центр» (далі – Товариство) (Рішення єдиного акціонера – компанії 
Райффайзен Бенк Інтернешнл АГ (Raiffeisen Bank International AG) 
№50 від 11.04.2017р. в особі Маркуса Станека (Mr. Markus Stanek), що 
діє на підставі Довіреності від 20 березня 2017 року), прийнято наступ-
не рішення:

- продовжити термiн повноважень (переобрати) Маркуса Станека 
(Markus Stanek) (паспорт Р 2937441, виданий ВН Wienn Umgenbung 
(Австрійська Республіка), дата видачі 18.07.2008 року, дійний до 
17  липня 2018 року) на посаді Голови Наглядової ради Товариства на 
наступний термін (3 роки) з 12.04.2017 р. по 11.04.2020 р.. Підстава: 
переобрання Маркуса Станека у зв’язку з закінченням 11.04.2017 р. 
терміну його повноважень на посаді Голови Наглядової ради Товари-
ства. Маркус Станек не володіє часткою в статутному капіталі 
ПрАТ  «Український процесінговий центр», непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає; 

- продовжити термiн повноважень (переобрати) Райнхолда Шусте-
ра (Reinhold Schuster) (паспорт: P 7238256, виданий Магістратом 

м. Відня, дата видачі 05.07.2013 року, дійсний до 04.07.2023 року) на 
посаді Заступника Голови Наглядової ради Товариства на наступний 
термін (3 роки) з 12.04.2017 р. по 11.04.2020 р.. Підстава: переобрання 
Райнхолда Шустера у зв'язку з закінченням 11.04.2017 р. терміну його 
повноважень на посаді Заступника Голови Наглядової ради Товари-
ства. Райнхолд Шустер не володіє часткою в статутному капіталі 
ПрАТ  «Український процесінговий центр», непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає;

- продовжити термiн повноважень (переобрати) Геральда Кубу 
(Gerald Kubu) (паспорт № 1426454, виданий Магістратом м. Відня, дата 
видачі 04.11.2016, дійсний до 03.11.2026 року) на посаді Члена Нагля-
дової ради Товариства на наступний термін (3 роки) з 12.04.2017  р. по 
11.04.2020 р.. Підстава: переобрання Геральда Кубу у зв'язку з закін-
ченням 11.04.2017 р. терміну його повноважень на посаді Члена Нагля-
дової ради Товариства. Геральд Кубу не володіє часткою в статутному 
капіталі ПрАТ «Український процесінговий центр», непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає;

- продовжити термiн повноважень (переобрати) Роберта Коссман-
на (Robert Kossmann) (паспорт № 445905563, виданий Державним 
департаментом США, дата видачі 9 вересня 2008 року, дійсний до 
8  вересня 2018 року) на посаді Члена Наглядової ради Товариства на 
наступний термін (3 роки) з 12.04.2017 р. по 11.04.2020 р.. Підстава: 
переобрання Роберта Коссманна у зв'язку з закінченням 11.04.2017 р. 
терміну його повноважень на посаді Члена Наглядової ради Товари-
ства. Роберт Коссманн не володіє часткою в статутному капіталі 
ПрАТ  «Український процесінговий центр», непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

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

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

Заступник Голови Правління  І.П. Нестор
Дата: 12.04.2017

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«УКРаїНСЬКий ПРоЦеСІНГовий ЦеНтР»
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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 "СтРахова 
КомПаНIя "УКРаїНСЬКий 
СтРаховий СтаНдаРт"

2. Код за ЄДРПОУ 22229921
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, провулок Балтiйський, 

будинок 20
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 590-09-14 (044) 590-09-16

5. Електронна поштова адреса andrienko_ya@usstandart.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://usstandart.com.ua/about.html

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Страхова 

компанiя «Український страховий стандарт» 13.04.2017 року Протоколом 
№ 13/04/2017 прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинiв Товариством в 2017 роцi за умови, що ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є їх предметом становить вiд 1 до 
25  вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства без обмеження кiлькостi правочинiв та їх 
контрагентiв:

1.1. Договорiв обов’язкового страхування;
1.2. Договорiв добровiльного страхування;
1.3. Договорiв зi страховими посередниками щодо укладення вiд iменi 

та за рахунок Товариства договорiв обов’язкового та добровiльного стра-
хування;

1.4. Договорiв вхiдного та вихiдного перестрахування;
1.5. Договорiв банкiвського вкладу (депозитних договорiв).
Визначенi вище правочини при їх укладеннi зi сторони Товариства ма-

ють бути пiдписанi спiльно Головою Правлiння Товариства Коваленком 
Євгеном Володимировичем та Заступником Голови Правлiння Товариства 
Малиновським Владиславом Iгоровичем. 

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 Коваленко Євген Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.04.2017
(дата)

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «яНтаР»

2. Код за ЄДРПОУ 00446724
3. Місцезнаходження 65031, Одеса, Новомосковська дорога, 21
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(0482)339-401 (0482)339-401

5. Електронна поштова адреса gleb@project.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

00446724.sc-ua.com

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЯНТАР» вiд 11 квiтня 2017 

року (Протокол №24 вiд 11.04.2017р.), надано згоду на вчинення значних 
правочинiв: Виступити майновим поручителем перед ПУБЛIЧНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦIОНЕРНИМ БАНКОМ «ПIВДЕННИЙ» 
(код ЄДРПОУ: 20953647) за кредитними зобов’язаннями «ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПОЛАКС» (код ЄДРПОУ: 24536768) 
та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БЕРЕГ-ТРАСТ» 
(код ЄДРПОУ: 32972030), на загальну суму не бiльше нiж 5 000 000,00 (п’ять 
мiльйонiв) доларiв США. В якостi забезпечення виконання зобов’язань пере-
дати в заставу (iпотеку) майно, що належить ПрАТ «ЯНТАР» на правi при-
ватної власностi, з визначенням загальної вартостi предмета застави (iпотеки) 
в сумi, що не перевищує сумi кредитних зобов’язань, а саме: будiвлi та спо-
руди загальною площею 9886,00 кв.м., що розташованi за адресою: м. Оде-
са, Новомосковська дорога, будинок №21; будiвлi холодильника загальною 
площею 1670,30 кв.м., що розташованi за адресою: Новомосковська дорога, 
будинок №21-А;обладнання, загальною балансовою залишковою вартiстю 
не бiльш нiж 90 000 (дев’яносто тисяч) гривень 00 копiйок. Ринкова вартiсть 
майна, що є предметом правочину становить 134 666.2 тис. грн. Вартiсть 
активiв ПрАТ «ЯНТАР» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
новить 15043.0 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЯНТАР» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 895 %.Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй - 206810,00. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах - 206810,00. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення - 206810,00. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти» прийняття рiшення – 0.

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

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

2. директор  Кузнецова ольга ернестiвна
11.04.2017 

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ 

КОМПЛЕКС «МАЯК»
2. Код за ЄДРПОУ 25385857
3. Місцезнаходження 
04073 м. Київ вул. Сирецька. Б. 9
4. Міжміський код, телефон та факс 
044-468-8502 044-468-8457
5. Електронна поштова адреса 
igor_vorobyov@etk.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
bvk-mayak.at.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

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

Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Черговими річними загальними зборами акціонерів Товариства (Прото-

кол № 26 від 09.03.2017 року.) прийняте рішення про звільнення Головко 
Сергій Леонідович (не надав згоду на розкриття особистої інформації), з 
посади Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 3 роки.

- Черговими річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол 
№ 26 від 09.03.2017 року.) прийняте рішення про обрання Бедрина Сергія Васи-
льовича (не дав згоду на розкриття паспортних даних) на посаду Член Наглядо-
вої ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: безстроково, або згідно законо-
давству. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступ-
ник директора ТОВ «Пегас-СК». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 0 акцій. Не є представником акціонерів та не є незалежним директором.

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

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

Генеральний директор  воробйов І.в.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«БУдІвелЬНо-виРоБНиЧий КомПлеКС «маяК»
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1 Загальні відомості: 1.1. Повне найменування емі тента
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «вІННиЦЬКа оБлаСНа 

дРУКаРНя»
Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товари-

ство. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: - 02465619 Місце знахо-
дження емітента: 21050 м.Вінниця, вул.Київська, 4.Міжміський код, теле-
фон та факс емітента: (0432) 67-15-49, 52-01-78. Електронна поштова 
адреса емітента: vinobl@dryk.com.ua Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.dryk.com.ua . Регіон емітента – 0510136300 Вид особливої інформа-
ції.Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів. 2. Текст повідомлення. Річними загальними 
зборами ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» 11.04.2017року (протокол 
№1) прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року, ринкова 

вартість майна робіт або послуг, що є предметом таких правочинів пере-
вищує 25 відсотків але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, та надання 
згоди на підписання таких право чинів Голові Правління Товариства. Гра-
нична сукупність вартості правочинів не обмежена. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності становить 4440 тис. 
гривень. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності не 
визначена. Загальна кількість голосуючих акцій - 9 559 184 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 8 909 920 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення – 8 909 920 штук. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення – 0 штук. Особа, зазначена 
нижче , підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Го-
лова Правління. Бодлєв Микола Федорович.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «вІННиЦЬКа оБлаСНа дРУКаРНя»

 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1 Загальні відомості: 1.1. Повне найменування емі тента
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «вІННиЦЬКа оБлаСНа 

дРУКаРНя»
Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товари-

ство. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: - 02465619 Місце зна-
ходження емітента: 21050 м.Вінниця, вул.Київська, 4.Міжміський код, те-
лефон та факс емітента: (0432) 67-15-49, 52-01-78. Електронна поштова 
адреса емітента: vinobl@dryk.com.ua Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.dryk.com.ua . Регіон емітента – 0510136300 Вид особливої інформа-
ції. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 2. Текст повідо-
млення. Рішенням річних загальних зборів акціонерів емітента, які при-
йняли рішення про зміну складу посадових осіб Протокол №1 від 
11.04.2017р в зв’язку з закінченням терміну дії повноважень. Посадова 
особа Постемський Микола Анатолійович (посадова особа не надала зго-
ди на розкриття своїх паспортних даних), який займав посаду Ревізора 

звільнений. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0003%. Во-
лодіє пакетом акцій емітента у розмірі 6,00грн.Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді 2р.Рішенням про призначення прийня-
то річними загальними зборами акціонерів емітента, про зміну складу по-
садових осіб Протокол №1 від 11.04.2017р Посадову особу Постемського 
Миколу Анатолійовича (посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних), подовжити термін дії повноважень, призначити 
ревізором строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 0,0003%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 6,00грн. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не-
має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років 
<головний механік ВАТ«Вінницька обласна друкарня», а з 27.09.2012р. в 
ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» також головний механік.> . Особа, 
зазначена нижче , підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством. Голова Правління. Бодлєв Микола Федорович.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «вІННиЦЬКа оБлаСНа дРУКаРНя»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиватНе 
аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство "ФIРма елIПС"

2. Код за ЄДРПОУ 19046619
3. Місцезнаходження 67725, Одеська обл., Бiлгород-

Днiстровський район, с. Салгани, 
вул. Шабська, 1 Б

4. Міжміський код, телефон та факс (04849) 6-08-07 (04849) 6-07-94
5. Електронна поштова адреса info@ellips.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.packgroup.com.ua

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

II. текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення 

про виплату дивiдендiв – 11.04.2017 р.;
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв  – 03.05.2017 р.;
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення за-

гальних зборiв – 5 098 000 грн.;
Строк виплати дивiдендiв – з 10.05.2017 р. до 11.10.2017 р.; 
Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам;
Порядок виплати дивидендiв: дивiденди пропорцiйними частинами 

розподiлити мiж акцiонерами. Виплату дивiдендiв провести усiєю сумою в 
повному обсязi, шляхом перерахування грошових коштiв на картковi ра-
хунки акцiонерiв. 

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 Андреєнков Олександр Євгенiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.04.2017
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "СтРахова 
КомПаНIя "Кий авIа 
ГаРаНт"

2. Код за ЄДРПОУ 30383799
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Мала Житомир-

ська, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 236-51-52 (044) 278-14-50
5. Електронна поштова адреса tsarik@kag.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kag.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. текст повідомлення
10 квiтня 2017 року Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя 

«КИЙ АВIА ГАРАНТ» отримало перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь 
у Загальних зборах акцiонерного товариства, наданий ПАТ «Нацiональний 
депозитарiй України», вiдповiдно до якого пакет власника акцiй збiльшився.

Iнформацiя про власника акцiй: Приватне акцiонерне товариство «КИЙ 
АВIА», код ЄДРПОУ: 01130578, мiсцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. 
Дмитрiвська, буд. 1.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни: 65,520740 % до 
статутного капiталу, пiсля змiни: 66,076296 % до статутного капiталу; в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй до змiни: 65,671542 %, пiсля змiни: 66,228376 %.

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 Гринько Костянтин Васильович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.04.2017
(дата)
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво По 
тУРиЗмУ та еКСКУРСІях «хаРКІвтУРиСт»

(код за ЄДРПОУ- 02648484, місцезнаходження: 61082, місто Харків, 
проспект Московський, буд. 144, тел: (057) 392-10-06, факс (057) 

716-17-47, e-mail - kharkiv@ukrproftur.ua,
власна web-сторінка - www.kharkivturist.nr-avers.com.ua)

Повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме:
11 квітня 2017 року рішенням річних Загальних зборів товариства 

(№  Р-23-10 від 11.04.2017 р.) припинено повноваження посадової особи  – 
члена Наглядової ради Стрiльця Сергія Миколайовича (паспорт: серія МЮ 
номер 317430, виданий Рівненським МВ УДМС України в Рiвненськiй об-
ласті, 02.02.2013) у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень. Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обі-
ймав посади: Голова правління ПрАТ «Рiвнетурист», Голова правління 
ПрАТ «Укрпрофтур».

11 квітня 2017 року рішенням річних Загальних зборів товариства  
(№ Р-23-10 від 11.04.2017 р.) припинено повноваження посадової особи 
– члена Наглядової ради Волкова Сергія Геннадійовича (паспорт: серія 
МК номер 496003, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в 
Харківській області, 05.05.1997) у зв’язку із закінченням терміну дії повно-
важень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 
п'яти років обіймав посади: заступник голови Об'єднання профспілок 
Харківської області.

11 квітня 2017 року рішенням річних Загальних зборів товариства  
(№ Р-23-10 від 11.04.2017 р.) припинено повноваження посадової особи - 
члена Наглядової ради Кригіна Миколу Івановича (паспорт: серія МК номер 
658135, виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській об-
ласті, 09.10.1997) у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень. Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обі-
ймав посади: Голова Харківської обласної організації профспілки працівни-
ків енергетики та електротехнічної промисловості України.

11 квiтня 2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв товариства  
(№ Р-23-10 вiд 11.04.2017 р.) припинено повноваження посадової особи – 
члена Наглядової ради Сiкана Павла Степановича (паспорт: серiя СО но-
мер 769390, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України у м. Києвi, 
08.11.2001) у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 
керiвник управлiння економіки та корпоративних прав ФПУ.

11 квітня 2017 року рішенням річних Загальних зборів товариства  
(№ Р-23-10 від 11.04.2017 р.) припинено повноваження посадової особи – 
члена Наглядової ради Головенця Василя Сергійовича (паспорт: серія АС 
номер 341290, виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинській області, 
17.11.1997) у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 
заступник Голови правління ПрАТ «Укрпрофтур».

11 квітня 2017 року рішенням річних Загальних зборів товариства  
(№ Р-23-11 від 11.04.2017 р.) обрано посадову особу – члена Наглядової 
ради Стрiльця Сергія Миколайовича (паспорт: серія МЮ номер 317430, 
виданий Рівненським МВ УДМС України в Рiвненськiй області, 02.02.2013) 
терміном на три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом 
останніх п'яти років обіймав посади: Голова правління ПрАТ «Рiвнетурист», 
Голова правління ПрАТ «Укрпрофтур».

11 квітня 2017 року рішенням річних Загальних зборів товариства  
(№ Р-23-11 від 11.04.2017 р.) обрано посадову особу – члена Наглядової 
ради Найдюка Вадима Володимировича (паспорт: серiя АС номер 293174 
виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi, 20.06.1997) 
терміном на три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протя-
гом останніх п'яти років обіймав посади: Заступник керівника департа-
менту юридичного забезпечення та корпоративних прав ФПУ; начальник 
відділу майнових питань ПрАТ «Укрпрофтур»; Віце-Президент  
ПрАТ «Укрпрофтур».

11 квітня 2017 року рішенням річних Загальних зборів товариства  
(№ Р-23-11 від 11.04.2017 р.) обрано посадову особу – члена Наглядової 
ради Волкова Сергія Геннадійовича (паспорт: серія МК номер 496003, ви-
даний ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 
05.05.1997) терміном на три роки. Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: заступник голови 
Об'єднання профспілок Харківської області.

11 квітня 2017 року рішенням річних Загальних зборів товариства  
(№ Р-23-11 від 11.04.2017 р.) обрано посадову особу – члена Наглядової 
ради Кригіна Миколу Івановича (паспорт: серія МК номер 658135, виданий 
Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 09.10.1997) 
терміном на три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом 
останніх п'яти років обіймав посади: Голова Харківської обласної організа-
ції профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості 
України.

11 квітня 2017 року рішенням річних Загальних зборів товариства  
(№ Р-23-11 від 11.04.2017 р.) обрано посадову особу - члена Наглядової 
ради Сiкана Павла Степановича (паспорт: серія СО номер 769390, вида-
ний Дніпровським РУ ГУ МВС України у м. Києві, 08.11.2001) терміном на 
три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: керiвник управлiння економіки та корпоративних 
прав ФПУ.

11 квітня 2017 року рішенням річних Загальних зборів товариства  
(№ Р-23-13 від 11.04.2017 р.) припинено повноваження посадової особи – 
члена Ревізійної комісії Савінової Олени Григорівни (фізична особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних) у зв’язку із закінченням терміну 
дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом 
останніх п'яти років обіймав посади: заступник голови профспілкової орга-
нізації Харківської філії ПАТ «Укртелеком», голова профспілкової організа-
ції Харківської філії ПАТ «Укртелеком».

11 квітня 2017 року рішенням річних Загальних зборів товариства  
(№ Р-23-13 від 11.04.2017 р.) припинено повноваження посадової особи – 
члена Ревізійної комісії Пластун Людмили Володимирівни (фізична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних) у зв’язку із закінченням 
терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Про-
тягом останніх п'яти років обіймав посади: голова Харківської обласної ор-
ганізації профспілки працівників соціальної сфери.

11 квітня 2017 року рішенням річних Загальних зборів товариства  
(№ Р-23-14 від 11.04.2017 р.) обрано посадову особу – члена Ревізійної 
комісії Савінову Олену Григорівну (фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) терміном на три роки. Часткою в статутному ка-
піталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: заступник 
голови профспілкової організації Харківської філії ПАТ «Укртелеком», голо-
ва профспілкової організації Харківської філії ПАТ «Укртелеком». 

11 квітня 2017 року рішенням річних Загальних зборів товариства  
(№ Р-23-14 від 11.04.2017 р.) обрано посадову особу – члена Ревізійної комі-
сії Пластун Людмилу Володимирівну (фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) терміном на три роки. Часткою в статутному капі-
талі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: голова Харків-
ської обласної організації профспілки працівників соціальної сфери.

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

Голова правління Моргун Володимир Олександрович, 11 квітня 2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СтРахова 

КомПаНІя «ПРовІдНа»
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Страхова Компанія «ПРОВІДНА». 1.2 Код за ЄДРПОУ емітента: 23510137. 
1.3 Місцезнаходження: 03049, місто Київ, просп. Повітрофлотський, 25.  
1.4 Міжміський код, телефон та факс: (044) 492 18 18. 1.5 Електронна по-
штова адреса: v.pleshkova@providna.com.ua 1.6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.providna.ua 1.7 Вид особливої інформації: відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

2. текст Повідомлення:
Моісєєва Ігоря Святославовича директора з організації внутрішнього 

аудиту звільнено з роботи 11.04.2017р. за власним бажанням (наказ № 29 
зв/цо-к від 07.04.17). Моісєєв І.С. згоди на розкриття паспортних даних не 
надав, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на даній по-
саді чотири роки. Замість звільненої особи нікого не призначено. 

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

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

т.в.о. Голови Правління  о.о.ваганова 
12.04.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:ПРиватНе аКЦІоНеРНе  

товаРиСтво «ПРомиСлова КомПаНІя «ПРомІНЬ» 
2. Код за ЄДРПОУ: 05744739
3. Місцезнаходження: 03110 м. Київ, вул. механізаторів, 9-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 248-85-00, (044) 248-85-01
5. Електронна поштова адреса: info@pkpromin.pat.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pkpromin.pat.ua.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

II. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акціонерів ПрАТ «Промислова компа-

нія «Промінь» (протокол № 8 від 12.04.2017 року), в зв'язку з закінченням 
термiну повноважень, припинено повноваження члена Наглядової ради Ган-
дзюка Костянтина Андрійовича, термiн перебування на посадi – з 06.08.2013 
року, володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,126878%, розмір па-
кета акцій – 13 акцій, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акціонерів ПрАТ «Промислова ком-
панія «Промінь» (протокол № 8 від 12.04.2017 року), в зв'язку з закінченням 
термiну повноважень, припинено повноваження члена Наглядової ради 
Кузьменко Сергія Геннадійовича, термiн перебування на посадi – з 
06.08.2013 року, часткою в статутному капіталі не володіє, розмір пакета 
акцій – 0 акцій, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акціонерів ПрАТ «Промислова ком-
панія «Промінь» (протокол № 8 від 12.04.2017 року), в зв'язку з закінченням 
термiну повноважень, припинено повноваження Ревізора Шевченко Андрія 
Миколайовича, термiн перебування на посадi – з 27.03.2014 року, часткою 
в статутному капіталі не володіє, розмір пакета акцій – 0 акцій, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, особа не надала згоду 
на розкриття паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акціонерів ПрАТ «Промислова ком-
панія «Промінь» (протокол № 8 від 12.04.2017 року) Гандзюка Костянтина 
Андрійовича обрано членом Наглядової ради строком на три роки. Iншi 
посади якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядо-
вої ради ПАТ «ПрАТ «Промислова компанія «Промінь», керівник 
контрольно-ревізійного відділу ТОВ Центр-Інвест; керівник контрольно-
ревізійного відділу ТОВ Оргфітнес», володіє часткою в статутному капіталі 
у розмірі 0,126878%, розмір пакета акцій – 13 акцій , непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має, особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних. Посадова особа не є представником акціонера 
або групи акціонерів та не є незалежним директором.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акціонерів ПрАТ «Промислова ком-
панія «Промінь» (протокол № 8 від 12.04.2017 року) Пилявського Валерія 
Вікторовича обрано членом Наглядової ради строком на три роки. Iншi по-
сади якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ 

«Центр-Інвест»; заступник директора ТОВ «Оргфітнес», часткою в статут-
ному капіталі не володіє, розмір пакета акцій – 0 акцій, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, особа не надала згоду 
на розкриття паспортних даних. Посадова особа не є представником акці-
онера або групи акціонерів та не є незалежним директором.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акціонерів ПрАТ «Промислова ком-
панія «Промінь» (протокол № 8 від 12.04.2017 року) Причко Ольгу Олек-
сандрівну (представник акціонера Тужикова Геннадія Анатолійовича) об-
рано членом Наглядової ради строком на три роки. Iншi посади якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ «НОБЛЕСС», часткою в 
статутному капіталі не володіє, розмір пакета акцій – 0 акцій, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, особа не надала згоду 
на розкриття паспортних даних. 

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акціонерів ПрАТ «Промислова ком-
панія «Промінь» (протокол № 8 від 12.04.2017 року) Шевченко Андрія Ми-
колайовича обрано Ревізором , строком на три роки. Iншi посади якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Ревізор ПрАТ «Промислова 
компанія «Промінь», директор ТОВ «Сатурн+», часткою в статутному капі-
талі не володіє, розмір пакета акцій – 0 акцій, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних.

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Промислова компанія «Про-
мінь» (протокол № 14 від 12.04.2017 року) Гандзюка Костянтина Андрійо-
вича обрано Головою Наглядової ради строком на три роки. Iншi посади якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради ПАТ 
«ПрАТ «Промислова компанія «Промінь», керівник контрольно-ревізійного 
відділу ТОВ Центр-Інвест; керівник контрольно-ревізійного відділу ТОВ 
Оргфітнес», володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,126878%, 
розмір пакета акцій – 13 акцій , непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних. 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Промислова компанія «Про-
мінь» (протокол № 14 від 12.04.2017 року), в зв'язку з закінченням термiну 
повноважень, припинено повноваження Директора Стадніченко Костянти-
на Вячеславовича, термiн перебування на посадi – з 02.04.2014 року, част-
кою в статутному капіталі не володіє, розмір пакета акцій – 0 акцій, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, особа не 
надала згоду на розкриття паспортних даних.

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Промислова компанія «Про-
мінь» (протокол № 14 від 12.04.2017 року), Стадніченко Костянтина Вячес-
лавовича обрано Директором, строком на три роки. Iншi посади якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ПрАТ «Промисло-
ва компанія «Промінь», начальник служби безпеки, часткою в статутному 
капіталі не володіє, розмір пакета акцій – 0 акцій, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, особа не надала згоду 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 Прат «Промислова компанія «Промінь» Стадніченко К.в. 
12.04.2017.

ПовІдомлеННя
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРат «РайаГРохIм»
1 Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство Гайсин-
ське районне пiдприємство "Райагрохiм"

2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05487449
3. Місцезнаходження 23700 Вiнницька область Гайсинський 

район, м. Гайсин, вул. Пiвденна 24
4.Міжміський код, телефон та факс 04334 25116, 25116
5. Електронна поштова адреса rajagrohim@rambler.ru 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

gaysinrayagrohim.com.ua

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

2 текст повідомлення: 
Загальними зборами акціонерів Прат «Райагрохім», що відбулись 

11.04.2017 р., прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш 
як одного року з дати прийняття такого рішення.

Було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення таких 
значних правочинів:

- правочини, направлені на надання послуг автомобільним транспортом 
Товариства на граничну сукупну вартість 20000,0 тис.грн, або 4278,1% до 

вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності
- правочини, направлені на відчуження майна Товариства а саме: буді-

вель та споруд, земельних ділянок, транспортних засобів на граничну су-
купну вартість 100000,0 тис.грн., або 21390,4% до вартості активів Товари-
ства за даними останньої річної фінансової звітності

- правочини, направлені на надання послуг водіям щодо їх відпочинку 
на граничну сукупну вартість 200,0 тис.грн., або 42,8% до вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

Гранична сукупність вартості правочинів становить 120200,0 тис.грн. 
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті - 467,5 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 25711,2 %.

Загальна кількість голосуючих акцій, відповідно переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 24 годину 
05.04.2017 року - 652224 голосів

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 652224 голосів . Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення - 652224 голосів

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

3 Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством України:

директор __________ андрiєнко анатолiй Євгенiйович 
      / підпис МП /



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 14 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

96

Річна інформація Пат «лЬвІвСЬКий хІмІЧНий Завод» 
за 2016 рік

1. Основні відомості про емітента. Публiчне акцiонерне товариство 
«Львiвський хiмiчний завод», ЄДРПОУ 05761873, місцезнаходження: 79070, 
м.  Львiв, Рахiвська,16, телефон 0322351200. Повний текст річної інформації 
розміщений у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР – 
13.04.2017 р. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет – www.
lhz.com.ua 13.04.2017 р. Аудиторська фірма, якою проведений аудит фінансо-
вої звітності - ТзОВ Аудиторська фiрма «Контракти-Аудит», ЄДРПОУ 20845165. 
Інформація про загальні збори – Загальні збори акціонерів проведені 31.03.2016 
р., кворум 77,1 %, порядок денний зборiв: 1.Порядок проведення загальних 
зборів, обрання лічильної комісії зборів. 2. Звіт генерального директора. 3. Звіт 
наглядової ради. 4. Звіт ревізійної комісії та затвердження висновків ревізійної 
комісії. 5. Затвердження річного звіту. 6.Розподіл прибутку, затвердження роз-
міру дивідендів за 2015 рік та розміру відрахувань в резервний капітал у 2016 
році. 7. Про припинення повноважень генерального директора, голови та чле-
нів наглядової ради, голови та членів ревізійної комісії. 8. Затвердження кількіс-
ного складу наглядової ради. 9.Затвердження умов цивільно-правових догово-
рів з членами наглядової ради та договорів з членами ревізійної комісії. 10. 
Затвердження умов трудового договору з генеральним директором. 11. За-
твердження нової редакції статуту. 12. Затвердження положень про загальні 
збори, наглядову раду, ревізійну комісію, виконавчий орган. 13. Обрання гене-
рального директора. 14. Обрання членів наглядової ради. 15. Обрання членів 
ревізійної комісії. Пропозицiй вiд осiб щодо питань порядку денного не надхо-
дило. Рiшення з питань порядку денного прийнятi одноголосно, а з 14-15 пи-
тань обрано посадових осіб за результатами кумулятивного голосування. Ін-
формація про дивіденди: За результатами періоду, що передував звітному 
дивіденди нараховані за простими акціями в сумі 950 тис. грн., на одну акцію 
становить 59 грн. 87 коп., виплата дивідендів проводилась акціонерам з 
10.05.2016 р. по 30.09.2016 р., згідно переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів станом на 25.03.2016 р., виплачено 910,2 тис. грн., за резуль-
татами звітного періоду нараховані дивіденди в сумі 691 тис. грн., на одну акцію 
становить 43 грн.54 коп., дивіденди виплачуватимуться безпосередньо акціо-
нерам в повному обсязі з 15.05.2017 р. по 30.09.2017 р., згідно переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів станом на 05.05.2017 р.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 41370 36748
Основні засоби (за залишковою вартістю) 22604 22544
Довгострокові фінансові інвестиції 2322 2124
Запаси 4028 3919
Сумарна дебіторська заборгованість 8966 6814
Грошові кошти та їх еквіваленти 929 895
Власний капітал 32056 28513
Статутний капітал 3888 3888
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 13790 11165
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 1060
Поточні зобов'язання і забезпечення 9314 6396
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 174.17607 239.46058
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

174.17607 239.46058

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 15869 15869
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у % від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво «КІРовоГРад-авто»
2. Код за ЄДРПОУ 03120392
3. Місцезнаходження 25011, м. Кропивницький, вул. Генерала 

Родимцева,123
4. Міжміський код, телефон та факс (0522)-22-86-67 (0522)-22-86-67
5. Електронна поштова адреса secretar@kiravto.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Посадову особу – Голову Наглядової ради Козіса Олександра Микола-

йовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) 
обрано на посаду з 12.04.2017 року на пiдставi рішення засідання Наглядо-
вої Ради Товариства (Протокол №12/04/2017-1 вiд 12.04.2017 року). Об-
рання вiдбулось у зв’язку із прийняттям рішення Наглядовою радою Това-
риства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до переобрання. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Прав-
ління. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Пред-
ставник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

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

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

2.
Генеральний директор Скриник С.М.

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

13.04.2017

ПовІдомлеННя
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРат «вінхарчоСмак»
1 Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Вiнницька харчосмакова фабрика"

2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30453389
3. Місцезнаходження 21018 Вiнницька область, м.Вiнниця, 

вул. Р.Скалецького,15
4.Міжміський код, телефон та факс (0432) 533335, (0432) 533335
5. Електронна поштова адреса vhsvin@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

vhsvin.com.ua/zvit

7.Вид особливої інформації Відомості про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів

2 текст повідомлення: 
Загальними зборами акціонерів Прат «вiнхарчосмак», що відбу-

лись 11.04.2017 р., прийнято рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протя-
гом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення та-
ких значних правочинів:

- правочини, направлені на придбання Товариством оборотних засобів 
для здійснення господарської діяльності, включаючи паливно-мастильні 
матерiали, запаснi частини, та iнші засоби матерiально технiчного поста-
чання, енергоресурси, інше майно тощо на граничну сукупну вартість 
80000,0 тис.грн, або 188,6% до вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності

- правочини, щодо реалізації Товариством виробленої продукції на гра-
ничну сукупну вартість 120000,0 тис.грн., або 282,9% до вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

- правочини, направлені на придбання Товариством кредитних ресур-
сів на граничну сукупну вартість 5000,0 тис.грн., або 11,8% до вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

- правочини, направлені на передачу майна під заставу на граничну 
сукупну вартість 10000,0 тис.грн., або 23,6% до вартості активів Товари-
ства за даними останньої річної фінансової звітності

- правочини, щодо оформлення депозитів на граничну сукупну вартість 
5000,0 тис.грн., або 11,8% до вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності

Гранична сукупність вартості правочинів становить 220000,0 тис.грн. 
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 42409,0 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості пра-
вочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінан-
сової звітності – 518,8 %.

Загальна кількість голосуючих акцій, відповідно переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 24 годи-
ну 05.04.2017 року - 905251 голосів

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 905251 голосів . Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення - 905251 голосів

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

3 Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством України:

Голова правлiння _______________Семенюк любов артемiвна 
          / підпис МП /
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ПовІдомлеННя ПРо вНеСеННя ЗмІН до ПоРядКУ деННоГо 
РІЧНих ЗаГалЬНих ЗБоРІв аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«мІЖНаРодНий медІа ЦеНтР – СтБ»

(код ЄДРПОУ 20044726, 
місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1)

Повідомляє про внесення змін до порядку денного річних Загальних 
зборів Акціонерів Товариства, 

які відбудуться «25» квітня 2017 року об 11.00, 
за адресою: 03113, м. Київ, вул. Івана шевцова, буд. 1, 

кімната № 418.
ПеРелІК ПитаНЬ, 

Що виНоСятЬСя На ГолоСУваННя, На вимоГУ аКЦІоНеРа, 
яКий володІЄ БІлЬше НІЖ 5% ПРоСтих аКЦІй товаРиСтва:

10. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ» шляхом реорганізації (перетво-
рення) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕ-
КАНАЛ СТБ». 

11. Про затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ» в ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», 
порядку та умов здійснення перетворення.

12. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – 
СТБ» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» - правонаступника.

13. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій в акціонерів ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА 
ЦЕНТР – СТБ», які голосували проти рішення про припинення шляхом 
реорганізації (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ» в ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ».

14. Про обрання (призначення) комісії з припинення (перетворення) 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА 
ЦЕНТР – СТБ» та визначення її повноважень.

таким чином, перелік питань, включених до порядку денного, з 
урахуванням внесених змін є наступним:

1. Процедурні питання скликання річних Загальних зборів Акціонерів 
(обрання лічильної комісії, голови, секретаря зборів, затвердження по-
рядку денного та регламенту проведення річних Загальних зборів Акці-
онерів).

2. Розгляд звіту Правління за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

5. Затвердження річної фінансової звітності та бухгалтерського ба-
лансу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ 
МЕДІА ЦЕНТР – СТБ» за 2016 рік. 

6. Затвердження розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА 
ЦЕНТР – СТБ» за 2016 рік.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) 
членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ».

8. Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ». 

9. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових 
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встанов-
лення розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Нагля-
дової ради.

10. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ» шляхом реорганізації (перетво-
рення) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕ-
КАНАЛ СТБ».

11. Про затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ» в ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», 
порядку та умов здійснення перетворення.

12. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – 
СТБ» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» - правонаступника.

13. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій в акціонерів ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА 
ЦЕНТР – СТБ», які голосували проти рішення про припинення шляхом 
реорганізації (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ» в ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ».

14. Про обрання (призначення) комісії з припинення (перетворення) 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА 
ЦЕНТР – СТБ» та визначення її повноважень.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://
www.stb.ua/ru/company/juridical/.

Порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Акціонерів 
ПрАТ «ММЦ – СТБ»:

Акціонери та їхні представники можуть ознайомитися з проектом 
(проектами) рішення з питань порядку денного та із документами щодо 
питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів з дня опу-
блікування цього повідомлення про проведення річних Загальних збо-
рів Акціонерів до «24» квітня 2017 року, за адресою: 03113, м. Київ, 
вул. Івана Шевцова, буд. 1, кімната № 406 з 10:00 до 13:00 та з 14:00 
до 18:00 щоденно з понеділка по п’ятницю (крім святкових днів), а «25» 
квітня 2017 року - також у місці проведення річних Загальних зборів з 
10:00. 

Відповідальний за порядок ознайомлення Акціонерів з проектом 
(проектами) рішення з питань порядку денного та з документами – за-
ступник Голови Правління ПрАТ «ММЦ - СТБ» Максимчук Анатолій 
Олександрович.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення 
Загальних зборів акціонерів звертатися за тел.: (044) 501-98-98. 
для участі у річних Загальних зборах акціонери (їх представники) 
повинні мати документи, які ідентифікують особу акціонера (пред-
ставника), а у разі участі представника акціонера – також документ, 
що підтверджує повноваження представника на участь у річних За-
гальних зборах акціонерів.

особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься 
у повідомленні: 

Голова Правління _______________________ Бородянський в.в.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе 

аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство "лЬвIвСЬКий 
хлIБоЗавод №1"

2. Код за ЄДРПОУ 05492054
3. Місцезнаходження 79022, м. Львiв, вул. Городоцька, 

168
4. Міжміський код, телефон та факс 03222400470 03222400471 
5. Електронна поштова адреса OBorysov@hlibprom.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://lvivhlibzd1.at.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

II. текст повідомлення
05.04.2017р. рiчними загальними зборами ПАТ «ЛЬВIВСЬКИЙ 

ХЛIБОЗАВОД №1» прийнято рiшення про змiну типу товариства. Вiдповiднi 
змiни до вiдомомстей, що мiстяться в ЄДР зареєстровано 12.04.2017р. По-
вне найменування товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЛЬВIВСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД №1». Повне найменування товари-
ства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВIВСЬКИЙ 
ХЛIБОЗАВОД №1».

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 Кушнiр Юрiй Йосифович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.04.2017
(дата)
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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 р.

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

міжміський код та телефон емітента ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «шКIРСиРовиННий Завод», 05502098, 
65025 одеська область м.одеса 21-й км Старокиївської дороги, буди-
нок 38., (048) 750-47-27

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 13.04.2017 

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності аудиторська фірма «аваНт» у вигляді товариства з обмеже-
ною відповідальністю, 25038854

5. Інформація про загальні збори Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 05.04.2016 ПеРелIК ПитаНЬ, Що РоЗГлядалиСЬ На За-
ГалЬНих ЗБоРах аКЦIоНеРIв (ПоРядоК деННий):

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття 
рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань 
порядку проведення загальних зборiв. 3. Звiт виконавчого органу Товари-
ства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 
2015 роцi та його затвердження. 4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Това-
риства по звiту та балансу Товариства за 2015 рiк та його затвердження.

5. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2015 роцi та його 
затвердження. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Нагля-
дової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства. 
7.  Затвердження рiчного звiту Товариства. 8. Розподiл прибутку i збиткiв 
Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. 
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, що можуть бути вчиненi 
Товариством, та надання вiдповiдних повноважень. 10. Внесення змiн до 
статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, надання по-
вноважень щодо пiдписання та державної реєстрацiї статуту Товариства 
у новiй редакцiї. 11. Внесення змiн до Положення про загальнi збори 
акцiонерiв, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревiзiйну 
комiсiю Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.

Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого 
рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило. Змiни до порядку 
денного не вносились. Результати розгляду питань порядку денного: По 
питанням № 1-11 порядку денного загальними зборами акцiонерiв Това-
риства рiшення прийнятi «за» ОДНОГОЛОСНО Позачерговi збори в 
звiтному перiодi не скликались i не проводились

6. Інформація про дивіденди Рiшення загальних зборiв вiд 05.04.2016  - 
Розподiл прибутку звiтного перiоду не проводити, збитки звiтного перiоду 
покрити у вiдповiдностi до вимог чинного законодаства
II. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  22529  20094
Основні засоби (за залишковою вартістю)  5434  6098
Довгострокові фінансові інвестиції  3  3
Запаси  14561  9140
Сумарна дебіторська заборгованість  1799  4606
Грошові кошти та їх еквіваленти  732  244
Власний капітал  -21282  -21230
Статутний капітал  1154  1154
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -22436  -22384

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

 30996  31131

Поточні зобов'язання і забеспечення  12815  10193
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.01126580  -1.88203030

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

 -0.01126580  -1.88203030

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  4615760  4615760
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна 
номінальна 
вартість 
у відсотках від 
статутного 
капіталу 

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

директор ____________ вдовiченко людмила анатолiївна

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "КиївЦУКоР П", 
00388659, 09112 Київська область 
Бiлоцеркiвський район м. Бiла Церква 
вул. Привокзальна, 10, 04563-5-26-94

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

14.04.2017

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

sugar2015.bim.org.ua

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

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ вІдПовІ-
далЬНІСтЮ "аУдит КоНСалтиНГ ГРУП", 
35316245

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

Загальні збори не проводились в зв’язку 
з непризначенням.

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  1681  1700
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1642  1673
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  9  9
Сумарна дебіторська заборгованість  21  1
Грошові кошти та їх еквіваленти  9  17
Власний капітал  1552  1582
Статутний капітал  1658  1658
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -1889  -1859
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  129  118
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.00452000  -0.00573000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 --  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  6632863  6632863
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках від 
статутного капіталу 

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

директор ____________ армянiнова алла леонiдiвна

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «аК «ПеРли-
На», 01553988 Дарницький, 02140, 
Київ, вул. Бориса Гмирi, 1 
(044) 594-95-80,

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

14.04.2017

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

http://perlyna.prat.in.ua
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ПовІдомлеННя
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 40035, Сумська область, м. Суми, вул. Д. Коротченка (І. Сірка), 

буд. 7
шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО» повідо-
мляє вас, що, згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», 
внесені зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО» повідо-
мляє вас, що 25 квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 
м.  Суми, вул. харківська, буд. 125, приміщення 207 (актовий зал 
адміністративно-виробничого корпусу Пат «СУмиоБлеНеРГо») від-
будуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбудеться 25 квітня 2017 року з 08.30 год. до 09.30 год. за адре-
сою: Україна, м. Суми, вул. Харківська, буд. 125 (приміщення їдальні 
адміністративно-виробничого корпусу ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право 
на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за  
3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, 
тобто на 24.00 год. 19.04.2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загаль-
них зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутнос-
ті в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу ак-
ціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річ-
них загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства 
мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами 
відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про прове-
дення загальних зборів до 24 квітня 2017 року (включно) з понеділка по 
п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 
год.) за адресою: Україна, м. Суми, вул. І. Сірка, буд. 7, каб. 203. Відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів по-
садова особа – Душина В.М. (начальник групи з питань корпоративних 
прав).

25 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці про-
ведення річних загальних зборів акціонерів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://www.
soe.com.ua.

Проект порядку денного 
річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повно-
важень.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«СУМИОБЛЕНЕРГО».

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

4. Звіт Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2014-2016 роках та 
прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-
2016 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного зві-
ту.

6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2014-
2016 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИ-
ОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.

8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИ-
ОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.

9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИ-
ОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.

10. Внесення змін до статуту ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

11. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів 
управління та контролю ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

12. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Го-
лови і членів Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

13. Обрання членів Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
14. Обрання Голови Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
15. Про внесення змін до організаційної структури ПАТ «СУМИОБЛ-

ЕНЕРГО».
16. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради 

ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», прийнятих в період з 01.05.2016р. до 
25.04.2017р.

17. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та докумен-
тів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПАТ «СУМИОБЛ-
ЕНЕРГО» в період з 25.07.2016р. до 25.04.2017р.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів 
Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

19. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
20. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
21. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), 

що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «СУМИ-
ОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження ко-
шторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛ-
ЕНЕРГО».

22. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів 
Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

23. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
24. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
25. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), 

що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «СУМИ-
ОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження ко-
шторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛ-
ЕНЕРГО».

основні показники 
фінансово-господарської діяльності
Пат «СУмиоБлеНеРГо» (тис. грн.)

Найменування 
показника

період
2016р. 2015р. 2014р. 2013р.

Усього активів 1 018 206 947 725 801 515 729 210
Основні засоби 730 210 583 376 560 648 564 953
Довгострокові 
фінансові інвестиції

- - - -

Запаси 28 847 18 748 23 556 18 780
Сумарна дебітор-
ська заборгованість

199 880 219 857 181 095 109 075

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

21 768 93 985 8 252 10 929

Нерозподілений 
прибуток

366 831 332 500 297 854 253 941

Власний капітал 750 294 716 334 682 721 639 329
Статутний капітал* 92 776 92 776 92 776 92 776
Довгострокові 
зобов'язання

- - - 7 434

Поточні 
зобов'язання

267 912 231 391 118 794 82 447

Чистий прибуток 
(збиток)

45 433 60 985 49 915 86 760

Середньорічна 
кількість акцій (шт.)

177 125 496 177 125 496 177 125 496 177 125 496

Кількість власних 
акцій, викуплених 
протягом періоду 
(шт.)

- - - -

Загальна сума 
коштів, витрачених 
на викуп власних 
акцій протягом 
періоду

- - - -

Чисельність 
працівників на 
кінець періоду (осіб)

3 333 3 288 3 381 3 379

*Показник скориговано з урахуванням вимог МСФЗ (IAS) 29 «Фінансо-
ва звітність в умовах гіперінфляції»

Телефони для довідок: (0542) 659203, (0542)659503.

Пат «СУмиоБлеНеРГо»

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СУмиоБлеНеРГо»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
I. основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нововолинський 
деревообробний комбiнат", 
код ЄДРПОУ 01267053, 
45400,Волинська обл., м. Нововолинськ, вул.
Шахтарська, 55, тел. 0(3344)40471

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

12.04.2017 

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

ndok.pat.ua

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

Аудиторська фiрма «Вiталiна–Аудит» у формi 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, 
код ЄДРПОУ 20124767

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

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової 
Ради ПАТ «НДОК» вiд 24.02.2016р. (голова 
Наглядової Ради-Карасюк С.М., члени Наглядової 
Ради:Новотарскi Б., Сколярчик М. – акцiонери, якi 
володiють 91,79%акцiями товариства), прийняли 
рiшення про проведення загальних зборiв 
акцiонерiв 27.04.2016р. Вид загальних зборів — 
чергові. Кворум зборів 91.800700000000% до 
загальної кількості голосів.
Порядок денний: 1. Прийняття рiшення з питань 
порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 
Обрання та затвердження складу лiчильної комiсiї. 
Обрання голови та секретаря Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 2. Затвердження звiту 
правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi ПАТ за 2015 рiк. 3. Затвердження звiту 
Наглядової Ради про дiяльнiсть та стан 
Товариства за 2015 рiк.4. Затвердження звiту 
Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть Товариства в 2015 
роцi. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу 
Товариства за 2015 рiк за наслiдками звiтiв 
Правлiння, Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї. 
6. Розподiл прибутку ( збитку ) Товариства 
отриманого у 2015 роцi.7. Про попереднє 
схвалення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися ПАТ «НДОК» протягом наступного 
календарного року.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПЕРШЕ 
питання: ВИРIШИЛИ по першому 
питанню:встановити регламент зборiв, обрати 
керiвний орган зборiв в складi голови та секретаря 
зборiв, обрати лiчильну комiсiю. ДРУГЕ питання: 

ВИРIШИЛИ:Затвердити звiт Правлiння про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2015рiк.ТРЕТЄ питання: 
ВИРIШИЛИ:Затвердити звiт Наглядової Ради про 
дiяльнiсть та стан Товариства за 2015 рiк. 
ЧЕТВЕРТЕ питання: ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт 
Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть товариства у 2015 
роцi. П’ЯТЕ питання: ВИРIШИЛИ:Затвердити 
рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк за 
наслiдками звiтiв Првлiння, Наглядової Ради та 
Ревiзiйної комiсiї.
ШОСТЕ питання: ВИРIШИЛИ:Затвердити збиток 
отриманий в 2015 роцi, згiдно балансу товариства, 
в сумi 70,1тис.грн. Розподiл збиткiв не 
здiйснювати. СЬОМЕ питання: ВИРIШИЛИ: 
Уповноважити Голову правлiння приймати рiшення 
про укладання правочинiв, якщо ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом правочину не 
перевищує еквiвалент п’ятидесяти тисяч доларiв 
США( обрахований за курсрм НБУ на день 
прийняття рiшення) в перiод з 27.04.2016р. по 
27.04.2017р.
Осiб, якi б подавали пропозицiї до перелiку питань 
порядку денного не було.

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

II. основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1005 949
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

940 868

Довгострокові фінансові 
інвестиції

0 0

Запаси 12 18
Сумарна дебіторська 
заборгованість

0 1

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

22 44

Власний капітал 596 639
Статутний капітал 25 25
Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток)

902 859

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

91 91

Поточні зобов'язання і 
забезпечення

318 219

Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

507780 507780

Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного 
капіталу

- -

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

0 0

Голова правлiння  тарасюк Юрiй олексiйович

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“НововолиНСЬКий деРевооБРоБНий КомБIНат”



№72, 14 квітня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

101

 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Укропткульттовари", 01553054, 25014 
Кiровоградська область Кiровський 
м. Кiровоград вул. Родникова, буд. 88, 
0522277178,

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

14.04.2017

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

http://roshenkr.com.ua/

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

товариство з обмеженою відповідальніс-
тю аудиторської фірми "аналітик-аудит", 
31008476

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 22.04.2016
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що 
виносяться на голосування):
1. Розгляд процедурного питання про обрання 
Лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2.Розгляд процедурного питання про обрання 
Голови та Секретаря загальних зборів 
акціонерів. 3.Розгляд питання про внесення 
змін до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції та про затвер-
дження нової редакції Статуту Товариства. 4. 
Внесення змін та доповнень до положень про 
Загальні збори, Наглядову раду, Генерально-
го Директора та Ревізійну комісію шляхом їх 
викладення у нових редакціях. 5.Розгляд 
питання про затвердження річного звіту 
Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про 
наслідки розгляду звіту.6.Звіт Наглядової 
ради Товариства за 2015 р. Прийняття 
рішення про наслідки розгляду звіту.7.Звіт 
Генерального Директора Товариства за 2015 
р. Прийняття рішення про наслідки розгляду 
звіту.8.Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. 
Затвердження висновків Ревізійної комісії по 
звітах та балансу Товариства за 2015 р. 
Прийняття рішення про наслідки розгляду 
звіту. 9.Затвердження результатів діяльності, 
річної фінансової звітності Товариства за 
2015 р. Визначення порядку розподілу 
прибутку за 2015 р. 10. Розгляд питання про 
припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства. 11. Розгляд питання про 
обрання членів Наглядової ради Товариства. 
Затвердження умов цивільно – правових або 
трудових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради Товариства. 12. Розгляд 
питання про припинення повноважень членів 
Ревізійної комісії Товариства. 13. Розгляд 
питання про обрання членів Ревізійної комісії 
Товариства. 14.Розгляд питання про 
затвердження розміру дивідендів з урахуван-
ням вимог чинного законодавства України.15.
Затвердження умов цивільно – правових або 
трудових договорів, що укладатимуться з 
членами Ревізійної комісії Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання

цивільно-правових договорів з членами 
Ревізійної комісії Товариства. З ПЕРШОГО 
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: 
Генерального Директора Товариства 
Яворського І. О., ВИРІШИЛИ: Лічильну комісію 
зборів обрати у наступному персональному 
складі: Бондаренко І. С. - Голова Лічильної 
комісії.; Кудря Г. М. – член Лічильної комісії.; 
Поліщук Ю. О. - член Лічильної комісії. З 
ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Слухали: Генерального Директора Яворсько-
го  І. О., ВИРІШИЛИ: Обрати Головою 
загальних зборів акціонерів Циток Т. Т. Обрати 
Секретарем загальних зборів акціонерів 
Солдецьку О. М. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Голову зборів 
Циток Т. Т., ВИРІШИЛИ: Внести зміни та 
доповнення до Статуту ПАТ «УКРОПТКУЛЬ-
ТТОВАРИ» шляхом його викладення у новій 
редакції, затвердити нову редакцію Статуту 
ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». Доручити 
підписати нову редакцію Статуту ПАТ 
«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» Генеральному 
Директору Товариства Яворському І. О. З 
ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННО-
ГО: Слухали: Голову зборів Циток Т. Т. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни та доповнення до 
положень про Загальні збори, Наглядову раду, 
Генерального директора та Ревізійну комісію 
шляхом їх викладення у нових редакціях. З 
П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Слухали: Генерального Директора Товариства 
Яворського І. О. ВИРІШИЛИ: Затвердити 
річний звіт Товариства за 2015 р. З ШОСТОГО 
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: 
Члена Наглядової ради Товариства Головащу-
ка О. В. (за дорученням Наглядової ради). 
ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2015 р. З СЬОМОГО ПИТАННЯ 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Генерального 
Директора Товариства Яворського І. О., 
ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Генерального 
Директора Товариства за 2015 р. З ВОСЬМО-
ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: 
Голову Ревізійної комісії Солдецьку О. М., 
ВИРІШИЛИ:Затвердити Звіт Ревізійної комісії 
за 2015 р. Затвердити висновки Ревізійної 
комісії по звітах та балансу Товариства за 
2015р. З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО: Слухали: Генерального Директора 
Товариства Яворського І. О. ВИРІШИЛИ: 
Затвердити результати діяльності Товариства 
у 2015 р. Затвердити річну фінансову 
звітність Товариства за 2015 р. Чистий 
прибуток, отриманий Товариством у 2015 р. у 
розмірі 3 249 605 грн. 51 коп. направити на 
нарахування та виплату дивідендів за акціями 
Товариства. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали:Голову зборів 
Циток Т. Т., ВИРІШИЛИ: Припинити повнова-
ження наступного персонального складу 
Наглядової ради Товариства: 1. Май 
Костянтин Владиславович – Голова Наглядо-
вої ради; 2. Головащук Олександр Валентино-
вич – член Наглядової ради; 3. Соболевська 
Анастасія Володимирівна - член Наглядової 
ради. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО Слухали: Голову зборів 
Циток Т. Т., ВИРІШИЛИ: № П.І.Б. обраного 
члена Наглядової ради 1.Май Костянтин 
Владиславович (обрати терміном до 
наступних річних зборів; затвердити умови 
безоплатного цивільно-правового договору, 
доручити підписати даний договір з членом 
Наглядової ради Генеральному Директору 
Товариства), представник акціонера ТОВ 
«ЦЄКК» 

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“УКРоПтКУлЬттоваРи”
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2. Гончар Тетяна Володимирівна (обрати 
терміном до наступних річних зборів; 
затвердити умови безоплатного цивільно-
правового договору, доручити підписати 
даний договір з членом Наглядової ради 
Генеральному Директору Товариства), 
представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»  
3. Яковенко Антон Вікторович (обрати терміном 
до наступних річних зборів; затвердити умови 
безоплатного цивільно-правового договору, 
доручити підписати даний договір з членом 
Наглядової ради Генеральному Директору 
Товариства), представник акціонера ДП «КК 
«РОШЕН» 4. Вовчановський Євген Іванович 
(обрати терміном до наступних річних зборів; 
затвердити умови безоплатного цивільно-
правового договору, доручити підписати даний 
договір з членом Наглядової ради Генерально-
му Директору Товариства), представник 
акціонера ТОВ «ЦЄКК» 
5. Городнічев Олексій Петрович (обрати 
терміном до наступних річних зборів; 
затвердити умови безоплатного цивільно-
правового договору, доручити підписати 
даний договір з членом Наглядової ради Гене-
ральному Директору Товариства), представ-
ник акціонера ДП «КК «РОШЕН» З ДВАНАД-
ЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Слухали: Голову зборів Циток Т. Т., ВИРІШИ-
ЛИ: Припинити повноваження наступного 
персонального складу Ревізійної комісії: 1. 
Солдецька Олена Миколаївна – Голова 
Ревізійної комісії; 2. Короткий Геннадій 
Геннадійович – член Ревізійної комісії; 3. 
Василишин Валерій Володимирович – член 
Ревізійної комісії. З ТРИНАДЦЯТОГО 
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: 
Голову зборів Циток Т. Т. ВИРІШИЛИ: № П.І.Б. 
обраного члена Ревізійної комісії 1. Трасків-
ська Ольга Анатоліївна (обрати терміном до 
наступних річних зборів;) 2. Боєва Галина 
Анатоліївна (обрати терміном до наступних 
річних зборів;) 3. Чаус Олена Яківна (обрати 
терміном до наступних річних зборів;) З 
ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО: Слухали: Голову зборів Циток Т. Т. 
ВИРІШИЛИ: Здійснити нарахування та 
виплату дивідендів за акціями ПАТ "УКРОП-
ТКУЛЬТТОВАРИ" у розмірі 8 000 000 грн. 00 
коп. з чистого прибутку 2015 р. та нерозподі-
леного прибутку минулих років, затвердити 
наступний розмір дивідендів: - з чистого 
прибутку 2015 р. – 3 249 605 грн. 51 коп.; - з 
нерозподіленого прибутку минулих років –  
4 750 394 грн. 49 коп. з розрахунку 0,904 грн. 
на одну акцію. З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Голову зборів 
Циток Т. Т. ВИРІШИЛИ: Затвердити умови 
безоплатних цивільно – правових договорів, 
що укладатимуться з членами Ревізійної 
комісії Товариства. Уповноважити Генераль-
ного Директора Товариства підписати дані 
цивільно – правові договори з членами 
Ревізійної комісії Товариства. З усіх питань 
ГолоСУвали (порядок голосування – бю-
летенями): «За» пропозицію, винесену

на голосування акціонерами віддано 6 369 
996 голосів, що становить 100 % від кількості 
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій. 
«Проти» пропозиції, винесеної на голосуван-
ня, акціонерами віддано 0 голосів. «Утрима-
лось» від голосування з винесеного питання 
акціонерів, які володіють 0 голосами. «Не 
голосували» з винесеного питання акціонери, 
які володіють 0 голосами.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду,
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

 0.00  0.00  8000000.00  0.00

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн. 

 0.00  0.00  0.904024264  0.00

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

 0.00  0.00  6919688.53  0.00

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

 . .  . . 10.05.2016  . . 

Дата виплати 
дивідендів

 . .  . . 24.05.2016  . . 

Опис Вирiшили на рiчних загальних борах що вiдбулися 
22.04.2016 року, здiйснити нарахування та виплату 
дивiдендiв за акцiями ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" у 
розмiрi 8000000 грн. 00 коп. з чистого прибутку 2015 р. та 
нерозподiленого прибутку минулих рокiв, затвердити на-
ступний розмiр дивiдендiв : - з чистого прибутку 2015 р. 
- 3249605 грн. 51 коп.; - з нерозподiленого прибутку мину-
лих рокiв - 4750394 грн. 49 коп. з розрахунку 0,904 грн. на 
одну акцiю. Виплата дивiдендiв проводилась з 24.05.2016 
року по 20.10.2016 року.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  5352  18494
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1860  1323
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  4807
Сумарна дебіторська заборгованість  2154  11960
Грошові кошти та їх еквіваленти  1329  249
Власний капітал  3911  11370
Статутний капітал  2212  2212
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1550  5472
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  1441  7124
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.06113460  0.36725990
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 0.06113460  0.36725990

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  8849320  8849320
Цінні папери власних 
випусків,
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Генеральний директор ____________ яворський Iгор олегович

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«еНеРГомашСПеЦСталЬ»

Повідомлення про проведення загальних зборів  
(код за ЄдРПоУ: 00210602)

до відома акціонерів Пат «енергомашспецсталь»!
Публічне акціонерне товариство «Енергомашспецсталь» (далі – 

Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних За-
гальних Зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 25.04.2017р. о 
10:00 годині за адресою: Україна, донецька область, м.Крама-
торськ, Пат «енергомашспецсталь», адміністративно-побутовий 
корпус №1, конференц-зал, внесені доповнення.

Проект порядку денного доповнен пунктами:
19. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства 

шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення уповнова-
женої особи для підписання нової редакції Статуту та проведення його 
державної реєстрації.

20. Прийняття рішення про внесення змін до «Положення про На-
глядову Раду ПАТ «Енергомашспецсталь»» та затвердження його в 
новій редакції.

Доповнення до проекту порядку денного річних Загальних Зборів 
акціонерів Товариства опубліковано в бюлетень «Відомості НКЦПФР» 
№ 72(2577) від 14.04.2017р..
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 РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітента цінних паперів

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

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУ-
ДУВАННЯ»;
00110728;
69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А;
(061) 283-18-76

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

12.04.2017 року

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

http://www.kran.zp.ua/

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма "Капітал Аудит», 38520462

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонер-
не товариство).* 
Зазначається інформа-
ція про проведення або 
непроведення загаль-
них чергових та 
позачергових зборів та у 
разі їх непроведення 
вказуються причини, 
також зазначається 
перелік питань, що 
розглядалися на 
загальних зборах, 
особи, що подавали 
пропозиції до переліку 
питань порядку денного, 
у разі проведення 
позачергових зборів 
зазначається особа, що 
ініціювала проведення 
загальних зборів, 
результати розгляду 
питань порядку денного. 
У разі якщо загальні 
збори не відбулися, 
вказуються причини

07.04.2016 року проведено чергові загальні 
збори. Перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах: 1.Обрання лічильної комісії. 
2.Звіт Правління про підсумки діяльності 
товариства в 2015 році та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. 3.Визначення 
основних напрямів діяльності товариства на 
2016 рік. 4.Звіт Наглядової ради за 2015 рік та 
прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. 5.Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік та 
прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. Затвердження висновків Ревізійної 
комісії за 2015 рік. 6.Затвердження річного 
звіту товариства за 2015 рік. 7.Розподіл 
прибутку і збитків товариства за 2015 рік. 
Затвердження розміру річних дивідендів за 
2015 рік. 8.Про вчинення значних правочинів. 
По першому питанню слухали Барнаша І. В. та 
прийняли рішення обрати на строк 6 (шість) 
років до складу лічильної комісії: Шульженко 
Володимир Васильович - голова комісії, 
Біленькая Любов Григорівна, Іванов Микола 
Григорович, Орєшкіна Ірина Сергіївна - члени 
комісії. По другому питанню слухали Плясова 
С. В, Барнаша І. В. та прийняли рішення 
затвердити звіт Правління про підсумки 
діяльності товариства в 2015 році, роботу 
Правління за звітний період визнати задовіль-
ною. По третьому питанню слухали Плясова С. 
В. та прийняли рішення затвердити основні 
напрямки діяльності товариства у 2016 році: 
обсяг виробництва продукції - не менше 
298,058 млн. грн.; мінімізація збитків від 
операційної діяльності. По четвертому питанню 
слухали Тарасова С. О. та прийняли рішення 
затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік; 
роботу Наглядової ради за звітний період 
визнати задовільною. По п'ятому питанню 
слухали Тучинського В. В. та прийняли рішення 
затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік; 
роботу Ревізійної комісії за звітний період 
визнати задовільною; затвердити висновок 
Ревізійної комісії за 2015 рік. По шостому 
питанню слухали Тимохіна М. М. та прийняли 
рішення затвердити фінансову звітність за 
2015 рік у складі: Баланс (Звіт про фінансовий 
стан) на 31 грудня 2015 року (форма 1); Звіт 
про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) за 2015 рік (форма 2); Звіт про рух 
грошових коштів (за прямим методом) за 2015 
рік (форма 3); Звіт про власний капітал за 2015 
рік (форма

4); Примітки до фінансових звітів за рік, що 
закінчився 31 грудня 2015 року. По сьомому 
питанню слухали Тимохіна М. М. та прийняли 
рішення у зв'язку з відсутністю чистого 
прибутку за 2015 рік, за минулі періоди, 
наявністю непокритого збитку станом на 
31.12.2015 р., відсутністю резервного 
капіталу, дивіденди за 2015 рік не 
нараховувати і не виплачувати. По восьмому 
питанню слухали Тимохіна М. М. та прийняли 
рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення товариством значних правочинів, 
які можуть вчинятися товариством як з 
резидентами, так і з нерезидентами України, 
протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення, тобто у період з 
07.04.2016 року по 06.04.2017 року включно, 
із наступними параметрами: характер 
правочинів - будь-які договори із зазначених 
у підрозділі 1 розділу ІІІ книги п'ятої 
Цивільного кодексу України у редакції станом 
на дату прийняття цього рішення, а також 
договори гарантії (щодо залучення гарантій 
від фінансових установ та/або інших 
суб'єктів), застави, іпотеки (за якими 
товариство виступає заставодавцем, 
іпотекодавцем), поруки, інші договори 
забезпечення, за якими товариство надає 
забезпечення відповідним контрагентам, 
включаючи угоди щодо продовження чи 
внесення змін до укладених раніше 
договорів; гранична сукупна вартість - 
2 000 000 тис. грн. або еквівалент у іноземній 
валюті станом на дату укладення 
відповідного договору або угоди щодо 
продовження чи внесення змін до укладеного 
раніше договору; надати повноваження 
Наглядовій раді товариства приймати 
рішення щодо вчинення зазначених вище 
правочинів та визначення граничної вартості 
кожного правочину. Надати повноваження 
Голові Правління товариства Плясову Сергію 
Вячеславововичу або - у випадках, 
встановлених Статутом товариства - 
Заступнику голови Правління товариства 
Тарасову Сергію Олександровичу визначати 
інші істотні умови зазначених вище 
правочинів, укладати та підписувати від імені 
товариства відповідні договори або угоди 
щодо продовження чи внесення змін до 
укладених раніше договорів.

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

ІІ. основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 367300 360720
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

254472 266632

Довгострокові фінансові 
інвестиції

192 192

Запаси 56364 47853
Сумарна дебіторська 
заборгованість

25972 32151

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

30300 13892

Власний капітал 52710 56787
Статутний капітал 6412 6412
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(393281) (423625)

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

545504 490446

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ЗаПоРІЗЬКий Завод ваЖКоГо КРаНоБУдУваННя»
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Поточні зобов'язання і 
забезпечення

155955 230700

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

13,674 (74,196)

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

13,674 (74,196)

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

1832080 1832080

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 

вартість

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

 РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнаходжен-

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

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2017

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «алеКо-СеРвIС»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) ак-
ціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщен-
ня цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів для опублікування в 
офіційному друкованому виданні) 1. Повне найменування емітента, 
код за ЄдРПоУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітен-

та: 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 по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 24.04.2017р. 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»

Річна інформація
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснюва-
ли 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 «Но-
вокаховська пересувна механізована колона № 157», 01352801, вул. Горь-
кого, 5А м. Нова Каховка, Херсонська область, 74900, (05549) 7-21-47; 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 17.04.2017; 3.Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://01352801.
smida.gov.ua//

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «НовоКаховСЬКа ПеРеСУвНа мехаНІЗоваНа КолоНа № 157»

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 

для опублікування в офіційному друкованому виданні за 2016р.
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво ФаБРиКа "СеРедНяН-
Ка", 04853067, Закарпатська область , 
Ужгородський р-н, 89452, смт.Середнє, 
вул.Шкiльна, 2, (0312)721013

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

06.04.2017р.

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

www.serednjanka.emitents.net.ua

директор  Глаголич л.м.

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "ЮКРейНIаН 
КемIКал ПРодаКтС", 32785994 
м. Київ , -, 01601, м. Київ, вулиця Мечнико-
ва, б.2, лiтера А (044)5380322,

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

13.04.2017

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

http://ucp.emitents.net.ua/ua/docs

РІЧНа ІНФоРмаЦІя
емітента цінних паперів 

І. основні відомості про емітента
Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента СПІлЬНе УКРаїНСЬКо-
еСтоНСЬКе ПІдПРиЄмСтво У ФоРмІ товаРи-
Ства З оБмеЖеНоЮ вІдПовІдалЬНІСтЮ 
«оПтІма-ФаРм, лтд» , 21642228, вул. Кiквiдзе, 18-А, м. Київ, 
Печерський, Київська область, 01103, Україна, 0444905310

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 18.04.2017

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

Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма « Євро-
аудит», 30437318

ІІ. основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4763195 4223943
Основні засоби (за залишковою вартістю) 110385 104876
Довгострокові фінансові інвестиції 190 190
Запаси 2486193 2139151
Сумарна дебіторська заборгованість 2121111 1752783
Грошові кошти та їх еквіваленти 21093 215031
Власний капітал 1196426 1013341
Статутний капітал 19 19
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1196407 1013322

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 723905 534967
Поточні зобов'язання і забезпечення 2842864 2675635
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0
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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 ТОВА-

РИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 03374764
3. Місцезнаходження: 24615 Вінницька обл., Крижопільський ра-

йон, село Городківка, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІЩЕНСЬКА, будинок 103
4. Міжміський код, телефон та факс: 0434022475 , 0434022475 
5. Електронна поштова адреса: brevuslv@upikr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: cukrzavod.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

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

ІІ. текст Повідомлення 
На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «Крижопiльський цукро-

вий завод» (протокол від 12 квітня 2017 р.) відбулись зміни складу по-
садових осіб: У зв'язку із закінченням терміну повноважень, обрано 

Директором ПАТ «Крижопільський цукровий завод» терміном на 1 
(один) рік Романову Тетяну Григорівну з 12.04.2017 року. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстава такого рiшення: 
заява особи про призначення на посаду з 12.04.2017р. Обґрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення На-
глядовою радою. Iншi посади, якi обiймала дана особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: головний юрисконсульт ПрАТ «Продовольча 
компанiя «Подiлля», начальник юридичного вiддiлу ПрАТ «Продоволь-
ча компанiя «Подiлля», директор ПАТ «Крижопiльський цукровий за-
вод». Одночасно обiймає посаду начальника юридичного вiддiлу ПрАТ 
«ПК «Подiлля», яке знаходиться за адресою:24600, Вінницька обл., 
Крижопільський район, селище міського типу Крижопіль, ВУЛИЦЯ 
ЮРІЯ ТЮТЮННИКА, будинок 74 А. Особа володiє 0 (нуль) шт. акцiй, 
що становить 0 % Статутного капiталу Емiтента. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. директор  РомаНова тетяНа ГРиГоРІвНа
13.04.2017

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КРиЖоПІлЬСЬКий ЦУКРовий Завод»

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«САН IнБев Україна»

2. Код за ЄДРПОУ: 30965655
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул.Фiзкультури, б.30-В
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-40-00, (044) 201-40-09
5. Електронна поштова адреса: office@suninterbrew.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.suninbev.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст Повідомлення 

Наглядова рада Товариства 12.02.2017 р. прийняла рішення про на-
дання згоди на вчинення значного правочину Товариством, а саме: на-
дання згоди на укладення з Інбев Белджіум НВ/СА Договору на імпорт та 
розповсюдження товару (пива) з граничною вартістю до 20 000 000 ( два-
дцяти мільйонів) Євро. Надати повноваження виконуючому обов'язки Ге-
нерального директора Товариства на укладення, підписання з Інбев Бел-
джіум НВ/СА Договору на імпорт та розповсюдження товару (пива) з 

граничною вартістю до 20 000 000 (двадцяти мільйонів) Євро та будь-
яких інших необхідних документів, та самостійно визначати всі інші умови 
цих документів.

Предмет правочину: Договір на імпорт та розповсюдження товару 
(пива).

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства: 20 000 000 Євро, що становить 571 000 тис.грн. 
у перерахунку по курсу НБУ на дату прийняття рішення.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 2 747 888 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності: 20,8 %.

Інформація щодо загальної кількості голосуючих акцій, кількості голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах та кількості голосуючих 
акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення не надається, 
тому що рішення приймалось Наглядовою радою Товариства.

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

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

2. в.о. Генерального директора хренов д.Ю. 13.04.2017

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«СаН IНБев УКРаїНа»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. За-
гальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Юнiсть». 2. Код за ЄДРПОУ: 19031641. 3. Місцезнаходжен-
ня: вул. Попудренко, 22, м. Київ, 02100. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (044) 559-69-80, 559-14-88. 5. Електронна поштова адреса: junist@
atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: http://19031641.infosite.com.
ua/. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента. II. текст повідомлення. Назва уповноваженого органу емі-
тента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні 
збори акціонерів. Дата прийняття рішення – 12.04.2017р. Зміст такого рі-
шення із зазначенням підстав: переобрано на ті самі посади членів ди-
рекції у зв`язку із закінченням терміну, на який вони були обрані. У 
зв`язку з прийнятим рішенням виникла така інформація: 1.Припинено по-
вноваження - Заступник директора хмель Ганна Федорiвна (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать цiй особi, у вiдсотках – 0%. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 20.04.2007. 2.Припинено повноваження - Заступник директо-
ра Котiна людмила василiвна (не дала згоди на розкриття паспортних 
даних). Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках - 
0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2007. 3. Припинено 
повноваження - Член дирекції Недужа тетяна Євсiївна (не дала згоди 

на розкриття паспортних даних). Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать 
цiй особi, у вiдсотках – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
20.04.2007. 4. Припинено повноваження - Член дирекції Зубарєва 
Надiя Євгенiївна (не дав згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках - 0%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 20.04.2007. 5. обрано (переобрано на ту 
саму посаду) - Заступник директора хмель Ганна Федорiвна. Строк, на 
який призначено (обрано) особу – 10 років. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймала. 6. обрано 
(переобрано на ту саму посаду) - Заступник директора Котiна людми-
ла василiвна. Строк, на який призначено (обрано) особу – 10 років. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: інших посад 
не обіймала. 7. обрано (переобрано на ту саму посаду) - Член дирекції 
Недужа тетяна Євсiївна. Строк, на який призначено (обрано) особу – 10 
років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: еко-
номіст ПрАТ «Юність». 8. обрано (переобрано на ту саму посаду) - Член 
дирекції Зубарєва Надiя Євгенiївна. Строк, на який призначено (обрано) 
особу – 10 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти 
років: головний бухгалтер ПрАТ «Юність». III. Підпис. 1. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. дирек-
тор Кіщак Наталія Іванівна. 12.04.2017

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ЮНIСтЬ»
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗОДЧА ДIАДЕМА», 32162688, Шев-
ченкiвський  р-н 04050 м.Київ вул.Мельникова, буд.12, (044)  
529-55-70

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ЗодЧа дIадема»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя емітента: Пат «КоЗелеЦЬКий лЬо-
НоЗавод» за 2016 рік. Код за ЄДРПОУ 00306331, 17000, Чернігівська 
обл., Козелецький р-н, Козелець, вул..Соборності, 121-А; Телефон: (04646) 
42121. Річна інформація розкрита у загальнодоступній інформаційній базі 
даних НКЦПФР 07 квітня 2017 року. Річна інформація розміщена на сторін-
ці http://smida.gov.ua/db/participant/00306331 в мережі Інтернет. Аудиторська 
фірма, якою проведений аудит фінансової звітності : ТОВ Аудиторська фір-
ма «Порада», код за ЄДРПОУ 22820910. Загальні чергові збори товариства 
проведено 21.04.2016 року,кворум 72.64 %. Порядок денний: 1. Обрання 
членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2.Обрання 
головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства.3.Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних 
зборiв Товариства; затвердження порядку голоосування на зборах. 4.Звiт 
Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
у 2015 роцi. 5.Звiт Наглядової ради про роботу Товариства у 2015 роцi. 
6.Звiт ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 
акцiонерного товариства за результатами 2015 фiнансового року. Висновок 
ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за результатами 2015 фiнансового року. 7.Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, 
звiту ревiзiйної комiсiї. 8.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 

9.Про розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2015 
роцi.10.Про списання основних засобiв (споруд) та їх реалiзацiю. 11.Визна-
чення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. Доповнення 
до порядку денного зборiв не надавались. Питання порядку денного 
розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення. (Затверджено звiт Директора, На-
глядової ради, Ревiзора, рiчний звiт та баланс Товариства. Збитки за звiтний 
рiк та попереднi перiоди будуть покриті за рахунок прибутку майбутнiх 
перiодiв). Дивiденди товариством не нараховувались та не сплачувались. 
Основні показники фінансово господарської діяльності емітента. (тис. грн.) 
за звітний та попередній періоди. Усього активів: звітний 668 попередній 818. 
Основні засоби (за залишковою вартістю): звітний 567 попередній 792. Дов-
гострокові фінансові інвестиції: звітний 0 попередній 0. Запаси: звітний 3 по-
передній 3. Сумарна дебіторська заборгованість: звітний 93 попередній 22. 
Грошові кошти та їх еквіваленти: звітний 5 попередній 1. Власний капітал: 
звітний 0 попередній 10. Статутний капітал: звітний 990 попередній 990. Не-
розподілений прибуток (непокритий збиток): звітний -2357 попередній -2347. 
Довгострокові зобов'язання: звітний 216 попередній 432. Поточні зобов'язання: 
звітний 452 попередній 376. Чистий прибуток (збиток): звітний -10  
попередній – 424. Скоригований чистий збиток на 1 просту акцію(грн.): звіт-
ний -0,003 попередній -0,107. Середньорічна кількість простих акцій (шт.): 
звітний 3958920 попередній 3958920Цінні папери не викупались.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариства «Ки-

ївмедпрепарат»
2. Код за ЄДРПОУ: 00480862
3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, вул.Саксаганського, 139
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)490-75-19, (044)490-75-19
5. Електронна поштова адреса: Oksana.Semenenko@Arterium.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kievmedpreparat.com/
shareholders/information.html

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значених правочи-
нів.

ІІ. текст Повідомлення 
11 квітня 2017 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київ-

медпрепарат» (протокол №39 від 11.04.17) прийнято рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення (з дня проведення даних річних Загальних зборів 11.04.2017р.), вар-

тість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової 
звітності Товариства за 2016р.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності Това-
риства за 2016р. – 1 331 287 тис. грн.

Правочин 1 - продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, гранична 
сукупна вартість не більше 1,8 млрд. гривень. Співвідношення граничної 
сукупної вартості правочину до вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності становить 135%. 

Правочин 2 - закупівля активних фармацевтичних інгредієнтів (фарма-
цевтичних субстанцій), гранична сукупна вартість не більше 750 млн. гри-
вень. Співвідношення граничної сукупної вартості правочину до вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності стано-
вить 56%. 

Загальна кількість голосуючих акцій – 11 118 195, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 11.04.2017р. 
– 9 152 452, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийнят-
тя рішення – 9 105 902, кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» прийняття рішення – 44 850. 

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

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

2. Директор фінансовий Стецюк О.А.
12.04.2017

ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «КиївмедПРеПаРат»

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «НаУКово-
виРоБНиЧий ЦеНтР «БоРЩаГІвСЬКий хІмІКо-

ФаРмаЦевтиЧНий Завод»
Повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 23518596)
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД» Публічне акціонерне товариство «Науково-
виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» повідомляє 
про зміни у Порядку денному Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борща-
гівський ХФЗ», призначених на 27 квітня 2017 року за адресою:  
м. Київ, вул. миру, 17, корпус №16 (приміщення їдальні). Початок зборів о 
10-00. Реєстрація акціонерів (довірених осіб акціонерів) проводитиметься з 
08-00 до 09-30 в день Зборів за місцем їх проведення. (Оголошення про про-
ведення Загальних Зборів Акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості 
НКЦПФР» №57(2562) від 24.03.2017р.). Порядок денний Загальних Зборів Ак-
ціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», призначених на 27.04.2017 р. (з ура-
хуванням доповнень): 1. Про питання порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, затвердження ре-
гламенту). 2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 3. Звіт Наглядової ради за 
2016 рік. 4. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ 
НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2016 рік. 5. Про розподіл прибутку за 2016 рік та 
виплату дивідендів. 6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів, які можуть бути укладені Товариством протягом року. 7. Про внесення 
змін до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ». 8. Про внесення змін до По-
ложення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ». 9. Про припи-
нення повноважень членів Наглядової ради. 10. Про обрання членів Наглядо-
вої Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з ними та про обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Наглядової Ради Товариства. 11. Розробка та за-
твердження ефективного стратегічного плану дій для забезпечення зростання 
економічних показників Товариства. 12. Створення сприятливих умов для за-
лучення Товариством інвестицій. Порядок денний Загальних Зборів Акціоне-
рів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», призначених на 27.04.2017р. (з урахуван-
ням доповнень) також розміщено на веб - сайті Товариства: www.bcpp.com.ua 
Наглядова Рада ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 р.
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

міжміський код та телефон емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «БУдIНдУСтРIя-2020», 01349911, 65033 одеська область мали-
новський м.одеса аеропортiвська, 15, (048) 743-22-88

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 13.04.2017 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію http://budindustry2020.pjsc.od.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «БУдIНдУСтРIя-2020»

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо 
товаРиСтва «КРедит оПтима БаНК»!

(Код за ЄДРПОУ: 34819265)
Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» 
(надалі – «Банк») повідомляє, що Спостережною Радою Банку прийнято 
рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (нада-
лі  – «Загальні збори»), які відбудуться 25 травня 2017 року за адресою: 
01135, м. Київ, вул. дмитрівська, 69, зал засідань.

Реєстрація акціонерів проводиться 25 травня 2017 року з 10:00 до 10:45 
години за місцем проведення Загальних зборів. Початок Загальних зборів 
об 11:00 годині. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-
гальних зборах – 19 травня 2017 року (станом на 2400).

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку. 2. 

Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосуван-
ня на Загальних зборах. 3. Про обрання Голови та секретаря Загальних 

зборів акціонерів Банку. 4. Про внесення змін до Статуту Банку шляхом 
затвердження нової редакції Статуту Банку.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.credit-
optima.com.ua.

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціоне-
рів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та 
довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів Банк надає акціонерам можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням Банку: 01135, м. Київ, вул. Дмитрів-
ська, 69, зал засідань, у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. 
В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адре-
сою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань. Особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Тимчасово виконуючий 
обов’язки Голови Правління Банку – Бужак Владислав Валентинович. 

Телефони для довідок: (044) 569-05-19         Спостережна рада Банку

Річна інформація Прат «Радехівське атП-14629» 
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місце знаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Радехiвське АТП-14629», 03114796, вул.Б.Хмельницького, 130, 

м.Радехiв, Радехiвський р-н, Львівська, 80200, 03255/ 21-00-5, 2-16-45
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально до-

ступній інформаційній базі даних Комісії: 01.01.1900
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://radehivatp.bfg.lviv.ua/

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«РадехIвСЬКе атП-14629»

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 "КРИСТАЛБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 39544699
3. Місцезнаходження 04053 м. Київ вул. Кудрявський 

узвiз, б.2
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 590-46-61 (044) 590-46-64
5. Електронна поштова адреса o.trubitsyna@crystalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://crystalbank.com.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
«11» квiтня 2017 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (надалi – «Емiтент») (протокол №1/2017) прийнято 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення наступних значних 
правочинiв, якi можуть вчинятись Емiтентом протягом не бiльш як одного 
року з дати прийняття цього рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв 
та їх граничної сукупної вартостi, а саме:

1) згода на розмiщення коштiв на кореспондентських рахунках в 
Нацiональному банку України - без обмежень граничної сукупної 
вартостi. Вартiсть активiв Емiтента станом на 31.12.2016 року становить 
861 262 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочи-
ну, до вартостi активiв Емiтента на дату останньої рiчної звiтностi не 
визначається.

2) згода на придбання, продаж та пред’явлення до погашення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України - без обмежень граничної 
сукупної вартостi. Вартiсть активiв Емiтента станом на 31.12.2016 року ста-
новить 861 262 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi пра-
вочину, до вартостi активiв Емiтента на дату останньої рiчної звiтностi не 
визначається.

3) згода на проведення операцiй з залучення депозитiв (крiм 
межбанкiвських) - без обмежень граничної сукупної вартостi. Вартiсть 
активiв Емiтента станом на 31.12.2016 року становить 861 262 тис. грн., 
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину, до вартостi активiв 
Емiтента на дату останньої рiчної звiтностi не визначається.

4) згода на вчинення правочинiв в сферi кредитування, вiдступлення 
права вимоги за операцiями банку, факторингу, iнших правочинiв при 
наданнi банком банкiвських, iнших фiнансових послуг. Ринкова вартiсть 
майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату при-
йняття рiшення: ринкова вартiсть визначатиметься в момент проведення 
угод - гранична сукупна вартiсть правочинiв: 700 000 тис. грн. (з одним 
контрагентом). Вартiсть активiв Емiтента станом на 31.12.2016 року стано-
вить 861 262 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв, до вартостi активiв Емiтента на дату останньої рiчної звiтностi 
становить 81,28%.

5) згода на проведення правочинiв щодо внесення змiн та доповнень до 
вищезазначених правочинiв без змiни їх характеру в межах граничної 
вартостi та правочини пов’язанi з їх виконанням та розiрванням. Вартiсть 
активiв Емiтента станом на 31.12.2016 року становить 861 262 тис. грн., 
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину, до вартостi активiв 
Емiтента на дату останньої рiчної звiтностi не визначається.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 12 052 250 штук, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 12 052 250 
штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 12 052 250 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення - 0 штук.

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

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

2. Найменування посади Гребiнський Леонiд Андрiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.04.12

(дата)

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“КРиСталБаНК”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 14 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжмі ський код та телефон емітента: вІдКРите аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «ПеРеСУвНа мехаНІЗоваНа Коло-
На № 5», 00913083, Будівельників, 1, м.Рівне, Рівненський, Рівненська, 
33016, (0362) 24-11-41

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: pmk5.in-ten.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська регіональна 
аудиторська компанія», 38059045

5. Інформація про загальні збори: Товариство в 2016 році порушило тер-
міни проведення, визначені Законом України «Про акціонерні товариства»  
( а саме до 30 квітня), збори було скликано на 01.09.2016 р. Загальні збори 
акціонерів Товариства в 2016 р. не проводилися по технічним причинам

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

дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 

суб’єкта малого підприємництва (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 308,3 1392,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0,3 30,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 3,4 3,3
Сумарна дебіторська заборгованість 291,5 1350,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,1 0,1
Власний капітал -504 -504,5
Статутний капітал 65,1 65,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1412,9 -1420,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 812,3 1896,6
Чистий прибуток (збиток) 7,3 3,5

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво «одеСЬ-
Кий 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 Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://05758730.smida.gov.ua

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

II. текст повідомлення
12.04.2017р. Наглядова рада ПАТ «Одескабель» прийняла рiшення про 

попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме, укладан-
ня вiдповiдного договору поставки мiж ПАТ «Одескабель» та ПАТ «Укртеле-
ком» на продаж мiдної кабельно-провiдникової продукцiї на суму, яка не 
може перевищувати 224000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «Одескабель» за 
даними останьої рiчної фiнансової звiтностi 897996 тис. грн. Спiввiдношення 
гранiчної сукупностi вартостi правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 24,95%.

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

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

2. Генеральний директор Iоргачов Дмитро Васильович
(підпис)

М.П. 13.04.2017
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариства 
«Київмедпрепарат»

2. Код за ЄДРПОУ: 00480862
3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, вул.Саксаганського, 139
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)490-75-19, (044)490-75-19
5. Електронна поштова адреса: Oksana.Semenenko@Arterium.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.kievmedpreparat.com/
shareholders/information.html

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
11 квітня 2017 року на підставі рішення річних Загальних зборів ак-

ціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» (протокол №39 від 11.04.17) згідно 
ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства»:

припинені повноваження Голови Наглядової ради Зозулі Руслана 
Петровича, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,068588%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на посаді 
голови Наглядової ради з 12.04.2016р. по 10.04.2017р.

припинені повноваження члена Наглядової ради Партишева Олек-
сандра Олександровича, володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 0,000258%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Пе-
ребував на посаді члена Наглядової ради з 12.04.2016р. по 
10.04.2017р.

припинені повноваження члена Наглядової ради Гудова Костянти-
на Володимировича, володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0,000008%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на 
посаді члена Наглядової ради з 12.04.2016р. по 10.04.2017р.

11 квітня 2017 року на підставі рішення річних Загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» (протокол №39 від 11.04.17):

обраний до складу Наглядової ради - з 11.04.2017р. строком до на-
ступних річних Зборів Зозуля Руслан Петрович. На підставі рішення На-
глядової ради (Протокол № 1 від 11.04.2017р.) обраний головою Наглядо-
вої ради. Зозуля Руслан Петрович - акціонер Товариства, володіє часткою 
в статутному капіталі емітента 0,068588%. Посади, які обіймав протягом 
останніх 5 років - народний депутат 6 скликання ВР України, президент 
ПрАТ «Гемопласт». Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

обраний до складу Наглядової ради - з 11.04.2017р. строком до на-
ступних річних Зборів Гудов Костянтин Володимирович - - акціонер 
Товариства, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000008%. 
Посади, які обіймав протягом останніх 5 років - директор ПрАТ «Ділові 
партнери». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

обраний до складу Наглядової ради - з 11.04.2017р. строком до на-
ступних річних Зборів Партишев Олександр Олександрович - акціонер 
Товариства, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000258%. 
Посади, які обіймав протягом останніх 5 років - комерційний директор 
Корпорації «Артеріум». Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

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

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

2. директор фінансовий  Стецюк о.а.
12.04.2017

ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«КиївмедПРеПаРат»
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ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “теРемНо хлIБ”
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"ТЕРЕМНО ХЛIБ"

2. Код за ЄДРПОУ 05509694
3. Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 Б
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0332) 780986 (0332) 780986 

5. Електронна поштова адреса info@teremno.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

hlib.teremno.com.ua

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

дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 
припинено повнова-

ження)

Посада
Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи 

Розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
12.04.2017 припинено повноважен-

ня
Голова наглядової 

ради
Чернишова Олена Миколаївна НА 058659

16.03.1996 Хмельницьким МУ УМВС 
України у Хмельницькiй обл.

48.188316

Зміст інформації:
Перебувала на посадi 5 рокiв.
12.04.2017 припинено повноважен-

ня
Член наглядової 

ради
Гуменюк Ганна Омелянiвна НА 399151

04.10.1996 Хмельницьким МУ УМВС 
України у Хмельницькiй обл.

48.188316

Зміст інформації:
Перебувала на посадi 5 рокiв.
12.04.2017 обрано Член наглядової 

ради
Гуменюк Ганна Юрiївна МЕ 246907

07.02.2003 Шевченкiвським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi

0

Зміст інформації:
Обрано згiдно рiшення загальних зборiв 12.07.2017 термiном на 3 роки . Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала протягом 
останнiх п′яти рокiв: з 21.03.2005 СПД ФО, ТОВ «ГIС IНВЕСТ», Заступник директора товариства з 01.05.2013. Є представником акцiонера Гуменюка 
Олега Iвановича.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
12.04.2017 обрано Голова наглядової 

ради
Чернишова Олена Миколаївна НА 058659

16.03.1996 Хмельницьким МУ УМВС 
України у Хмельницькiй обл.

48.188316

Зміст інформації:
Обрано згiдно рiшення загальних зборiв 12.04.2017 термiном на 3 роки . Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала ПАТ "Теремно 
Хлiб", голова наглядової ради. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає, представником iнших акцiонерiв не виступає. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ Пат «тРеСт «КиївелеКтРомоНтаЖ»!
ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (повне найменування – ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ», адреса міс-
цезнаходження 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 67) повідомляє 
про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 травня 
2017 року за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, б. 67, приміщення акто-
вого залу. Початок зборів о 13-30 год. Реєстрація акціонерів та їх представників 
для участі в загальних зборах акціонерів проводиться 19 травня 2017 року за 
місцем проведення зборів акціонерів. Початок реєстрації в 11-30 год. Закінчення 
реєстрації в 13-15 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах складається станом на 24 годину 15 травня 2017 р. 

Перелік питань включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, визначення 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів та 

голосування на зборах.
4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрями роботи 
у 2017 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття нової редакції Статуту Товариства.
9. Прийняття нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.
10. Прийняття нової редакції Положення про Правління Товариства.
11. Прийняття нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради.
13. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових угод з членами Наглядової ради. 

Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод.
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових угод з членами Ревізійної комісії. 

Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://04012750.smida.gov.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо 
питань порядку денного зборів: ознайомитись з матеріалами та документами, 
необхідними для прийняття рішень щодо питань порядку денного, акціонери 
можуть з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 17-00 за місцезнаходженням Това-
риства (м. Київ, вул. Саксаганського, 67, ІІ-й поверх, приймальня Голови Прав-
ління) звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відпові-
дальна за ознайомлення акціонерів з документами: Война Ольга Андріївна. 
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера 
або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для уповно-
важених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законо-
давства. Телефон для довідок: (044) 287-12-44. 

Також нагадуємо, що згідно Закону України «Про депозитарну систему 
України» право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які 
уклали договори з депозитарною установою про обслуговування своїх ра-
хунків в цінних паперах.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
(2016р.)

 Попередній 
(2015р.)

Усього активів 33509 36385
Основні засоби 8181 6908
Довгострокові фінансові інвестиції 500 500
Запаси 2515 2761
Сумарна дебіторська заборгованість 19308 24643
Грошові кошти та їх еквіваленти 1315 106
Нерозподілений прибуток (збиток) -5105 -7397
Власний капітал 16920 22025
Статутний капітал 764 764
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 16589 14360
Чистий прибуток (збиток) -5105 -7397
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3056400 3056400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періо-
ду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 386 443
Наглядова рада ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ». 
Голова правління-керуючий ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» Черниш П.М.
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до УваГи аКЦІоНеРІв

ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРи-
Ства «КоНЦеРН СтиРол», 

код ЄДРПОУ 05761614,
місцезнаходження: Україна, 84610, Донецька область, м. Горлівка, 

вул.  Горлівської дивізії, 10
(надалі також ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» або Товариство).

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» повідо-
мляє про проведення 26 травня 2017 року о 13 год. 00 хв. за місцевим 
часом за адресою: Україна, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління 
Пат «РІвНеаЗот», 1-й поверх, актова зала № 1 річних Загальних збо-
рів акціонерів ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «КоНЦеРН 
СтиРол».

Проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Товариству з обмеженою відпові-
дальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депози-
тарної установи, схвалення договору з ним.

2. Звіт Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» про результати роботи в 
2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рік. Висно-
вок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської ді-
яльності ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту Дочірнього підприємства «КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» у 2016 році.
8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
9. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 
10. Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його в новій редакції у 
зв’язку із зміною типу та найменування Товариства.

11. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Поло-
ження про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення 
про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.

12. Прийняття рішення про скасування Кодексу корпоративного управ-
ління Товариства. 

13. Прийняття рішення про скасування Положення про Почесного Пре-
зидента Товариства.

14. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН 
СТИРОЛ».

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 
з членами Наглядової ради Товариства. 

17. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».

18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про вчинення, про надання згоди на вчинення, 

про попереднє надання згоди на вчинення, схвалення правочинів, значних 
правочинів Товариства та їх виконання.

20. Про затвердження умов договору про обов’язковий викуп товари-
ством акцій, встановлення ціни викупу однієї простої акції.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» розміщена на власному веб-сайті Товари-
ства за адресою: http://stirol.ostchem.com/ .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» - 24 година 22 
травня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних 
зборах здійснюватиметься 26 травня 2017 року за місцем їх проведення з 
12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних Загальних зборах акціонер 
зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/доку-
менти, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних 
повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника ви-
конавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - 
паспорт та документи, які посвідчують повноваження представника акціо-
нера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлені згідно з 
чинним законодавством.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річ-
них Загальних зборів акціонерів приймаються ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 
за адресою: Україна, 84610, Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлів-
ської дивізії, 10 та за адресою Представництва ПАТ «КОНЦЕРН СТИ-
РОЛ» в м.  Києві: Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2 у письмо-
вій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту 
ПАТ  «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та Положення про Загальні збори акціонерів 
стосовно питань 1-14, 16, 17, 19, 20 - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх 
проведення, стосовно питань 15 та 18 - не пізніше як за 7 днів до дати їх 
проведення.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів в тому числі 
з проектом договору про обов’язковий викуп Товариством акцій в поряд-
ку, визначеному статтею 69 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонери (їх представники) можуть в робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня перерва з 12 год. 00 хв. 
до 13 год. 00 хв.) за місцезнаходженням ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» – 
Донецька обл., м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 10 корпус 130/1, за-
водоуправління, 4-й поверх, кімната № 402, особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник директора 
юридичного департаменту - начальник відділу претензійно-позовної ро-
боти ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» – Ніконович С.В. та за адресою: м. 
Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПАТ «РІВНЕАЗОТ», 1-й поверх, 
актова зала № 1, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Корпоративний секретар ПАТ «КОНЦЕРН СТИ-
РОЛ» – Янковський С.В., а також 26 травня 2017 року за місцем прове-
дення зборів (в фойє).

Довідки можна отримати за тел. (050) 347-31-40.
Наглядова Рада Пат «КоНЦеРН СтиРол»

основні показники фінансово-господарської діяльності Пат  «КоН-
ЦеРН СтиРол» (тис. грн.):

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 11 803 083 11 039 886
Основні засоби 861 603 1 098 974
Довгострокові фінансові інвестиції 1 417 554 1 417 560
Запаси 755 493 746 022
Сумарна дебіторська заборгованість 8 338 575 7 331 840
Грошові кошти та їх еквіваленти 139 222
Нерозподілений прибуток -45 384 613 -38 990 086
Власний капітал -42 593 433 -36 198 906
Статутний капітал 949 385 949 385
Довгострокові зобов'язання 98 043 90 229
Поточні зобов'язання 54 298 473 47 148 563
Чистий прибуток (збиток) -6 395 976 -16 062 550
Середньорічна кількість акцій (шт.) 27 125 280 27 125 280
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 320 4 159

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Айбокс Банк"

2. Код за ЄДРПОУ 21570492
3. Місцезнаходження 03015 м. Київ вул. Дiлова, буд. 9-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 205-41-80 (044) 205-41-80
5. Електронна поштова адреса bank@iboxbank.online

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

www.iboxbank.online

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

II. текст повідомлення
На засiданнi Ради Банку 12.04.2017р. (Протокол №104 ) було прийнято 

рiшення припинити трудовий договiр з Голяк Свiтланою Євгенiвною - 
Вiдповiдальним працiвником за здiйснення фiнансового монiторингу, чле-
ном Правлiння ПАТ «Айбокс Банк» з 12 квiтня 2017 року з одночасним ви-
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Повідомлення про виникнення особливої інформації ( інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента.
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРи-

Ство «УКРПаПІРПРом»
2. Код за ЄДРПОУ : 16464888
3. Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка,19
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 517-41-72, 517-64-10
5. Електронна поштова адреса емітента: papir@naverex.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації : 16464888.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Укрпапірпром» від 
11.04.2017р., відповідно до чинного законодавства та Статуту, прийняте 
рішення щодо змін складу посадових осіб емітента:

- припинено повноваження голови Наглядової ради Павлюк Наталії Ва-
силівни, паспорт серія НЮ номер 014434, виданий Тернопільським МВ 
УМВС України в Тернопільській обл. 01.07.2004р., у зв’язку з переобран-
ням. Посадова особа перебувала на посаді з 22 серпня 2016р. (протокол 
Наглядової ради № 1 від 22 серпня 2016р.). Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Акціями та часткою у статутному капі-
талі товариства не володіє.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Сачівка Андрія Іва-
новича, паспорт серія МЕ номер 117989, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві 08.10.2002р., у зв’язку з переобранням. Посадова особа 
перебувала на посаді з 13.04.2016р. (наказ ФДМУ № 741 від 13.04.2016р.). 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у 
статутному капіталі товариства не володіє.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Лепявко Ірини Ана-
толіївни , паспорт серія СН номер 816279, виданий Печерським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві 29.04.1998р., у зв’язку з переобранням. Посадова особа 
перебувала на посаді з 13.04.2016р. (наказ ФДМУ № 741 від 13.04.2016р.), 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє 
часткою у статутному капіталі товариства. 

- припинено повноваження члена Наглядової ради Стрельникова Пав-
ла Олександровича , паспорт серія СА номер 265058, виданий Жовтневим 
РВ УМВС України в Запорізькій обл. 09.07.1996р., у зв’язку з переобран-
ням. Посадова особа перебувала на посаді з 13.04.2016р. (наказ ФДМУ  
№ 741 від 13.04.2016р.), непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, не володіє часткою у статутному капіталі товариства.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Єсипенко Людмили 
Миколаївни , паспорт серія МЕ номер 874441, виданий Дніпровським РУ ГУ 
МВС України в м. Києві 06.05.2008р., у зв’язку з переобранням. Посадова 
особа перебувала на посаді з 13.04.2016р. (наказ ФДМУ № 741 від 
13.04.2016р.), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, не володіє часткою у статутному капіталі товариства.

- припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Деревянченка Ва-
дима Леонідовича , паспорт серія СН номер 879102, виданий Московським 
РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.09.1998р., у зв’язку з переобранням. По-
садова особа перебувала на посаді з 07.08.2015р. (наказ ФДМУ № 1131 від 
07.08.2015р.), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, не володіє часткою у статутному капіталі товариства 

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Олійника Олексан-
дра Валентиновича , у зв’язку з переобранням. На публікацію паспортних 
даних згоди не дав. Посадова особа перебувала на посаді з 07.08.2015р. 
(наказ ФДМУ № 1131 від 07.08.2015р.), непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має, не володіє часткою у статутному капіталі 
товариства.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Олійника Анатолія 
Івановича , паспорт серія СО номер 596642, виданий Мінським РУ ГУ МВС 

України в м. Києві 24.04.2001р., у зв’язку з переобранням. Посадова особа 
перебувала на посаді з 07.08.2015р. (наказ ФДМУ № 1131 від 07.08.2015р.), 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 
3060 акціями, частка у статутному капіталі товариства складає 
0,006166%.

- обрано членом Наглядової ради Павлюк Наталію Василівну, паспорт 
серія НЮ номер 014434, виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тер-
нопільській обл. 01.07.2004р., терміном на три роки. За останні 5 років по-
садова особа працювала: з 2012р. по 2015р. начальником відділу Регіо-
нального відділення ФДМУ по Тернопільській обл., з 2015р. по теперішній 
час – головний спеціаліст Фонду державного майна України. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом ак-
цій у статутному капіталі товариства.

- обрано членом Наглядової ради Попова Дмитра Сергійовича, термі-
ном на три роки, згоди на публікацію паспортних даних не надано. Інфор-
мація про стаж роботи протягом останніх 5 років: з 2016р. по даний час го-
ловний спеціаліст відділу спільних підприємств Управління корпоративних 
прав держави Департаменту управління державними підприємствами та 
корпоративними правами держави Фонду державного майна України; 
2015р. - 2016р. юрисконсульт ТОВ «Сітібуд- сервіс»; 2014р.- 2015р. стар-
ший юрисконсульт ТОВ «Рецкарц Хотел Менеджмент»; 2012р.- 2014р. 
юрисконсульт ТОВ «Рецкарц Хотел Менеджмент»; 2011р.-2012р. юрискон-
сульт ТОВ «Смарт-карти та Системи»; 2011р. - юрисконсульт ДП «Центр 
автоматичної ідентифікації». Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має, не володіє пакетом акцій у статутному капіталі това-
риства.

- обрано членом Наглядової ради Стрельникова Павла Олександрови-
ча, паспорт серія СА номер 265058, виданий Жовтневим РВ УМВС України 
в Запорізькій обл. 09.07.1996р., терміном на три роки. З 2012р. по теперіш-
ній час - головний спеціаліст Фонду державного майна України. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом 
акцій у статутному капіталі товариства.

- обрано членом Наглядової ради Волкову-Кузіну Світлану Євгенієвну, 
терміном на три роки. Згоди на публікацію паспортних даних не надала. З 
2012р. по теперішній час - головний спеціаліст Фонду державного майна 
України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, 
не володіє пакетом акцій у статутному капіталі товариства.

- обрано членом Наглядової ради Сачівка Андрія Івановича, паспорт 
серія МЕ номер 117989, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в  
м. Києві 08.10.2002р., терміном на три роки. З 2015р. по теперішній час – 
заступник директора Департаменту ФДМУ, з 2012р.- 2015р. начальник 
Управління ФДМУ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має, не володіє пакетом акцій у статутному капіталі товариства.

- обрано членом Ревізійної комісії Сидорчук Людмилу Володимирівну 
терміном на три роки. На публікацію паспортних даних згоди не дала. З 
05.2012р. по 03.2015р. працювала в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС 
у м. Києві, на посаді ГДРІ; з 04.2015р. по 11.2015р. в ДПІ у Солом’янському 
районі у м. Києві на посаді ГДРІ; з 12.2015р. по теперішній час в ГУ ДФС у 
м. Києві на посаді ГДРІ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, не володіє пакетом акцій у статутному капіталі товари-
ства.

- обрано членом Ревізійної комісії Олійника Анатолія Івановича, пас-
порт серія СО номер 596642, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в  
м. Києві 24.04.2001р., терміном на три роки. З 2012р. головний спеціаліст з 
кадрових питань та корпоративної діяльності ДАХК «Укрпапірпром», з 
31.12.2015р. по теперішній час головний спеціаліст з кадрових питань та 
корпоративної діяльності ПАТ «Укрпапірпром». Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, володіє 3060 акціями товариства, які 
складають 0,006166% у статутному капіталі товариства.

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

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

в.о. Голови правління  т.т. Білоног

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «УКРПаПІРПРом»

ключенням її зi складу Правлiння. Пiдстава такого рiшення - заява Голяк 
С.Є. про звiльнення з займаної посади за власним бажанням, згiдно ст. 38 
КЗпП України. Голяк С.Є. часткою в статутному капiталi Банку не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на 
розкриття паспортних данних не надала. Вiдповiдно до рiшення Ради Бан-
ку Голяк С.Є. була призначена на посаду Вiдповiдального працiвника за 
здiйснення фiнансового монiторингу та введена до Правлiння Банку з 
21.06.2016 року. Вiдповiдно до ч. 5 ст. 42 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» до погодження кандидатури Голяк С.Є. Нацiональним 
банком України на посаду Вiдповiдального працiвника за здiйснення 
фiнансового монiторингу, члена Правлiння була Т.в.о. Вiдповiдального 
працiвника за здiйснення фiнансового монiторингу.

Вiдповiдно до Рiшення Ради Банку вiд 12.04.2017р. тимчасово викону-

ючим обов’язки Вiдповiдального працiвника за здiйснення фiнансового 
монiторингу призначено з 13.04.2017 року начальника управлiння 
фiнансового монiторингу та комплаєнсу Мудрик Наталiю Миколаївну, яка 
не є посадовою особою Банку згiдно iз законодавством та Статутом 
ПАТ «Айбокс Банк».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Iщенко олена володимирiвна
т.в.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.13
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе то-

ваРиСтво «НаУКово-виРоБНиЧе ПIдПРиЄмСтво 
«СмIляНСЬКий елеКтРомехаНIЧНий Завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 30147563
3. Місцезнаходження: 20705 Черкаська область мiсто Смiла, вулиця Ко-

робейника будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 3-63-09, 4-44-40
5. Електронна поштова адреса: semz@semz.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст Повідомлення 
12.04.2017 року Наглядовою радою ПАТ «НВП «СЕМЗ» прийнято рі-

шення про надання згоди на вчинення значного правочину (протокол від 
12.04.2017 року), предметом якого є проведення ПАТ «НВП «СЕМЗ» ре-
монтних робіт електричних машин. 

Ринкова вартість ремонтних робіт, що є предметом вказаного правочи-
ну складатиме 933 300 ЄВРО (дев'ятсот тридцять три тисячі триста ЕВРО 
00 центів), що за курсом Національного банку України на дату прийняття 
рішення Наглядовою радою складає 26 646 127,52 грн. (дванадцять шість 
мільйонів шістсот сорок шість тисяч сто двадцять сім грн.52 коп.) 

Вартість активів ПАТ «НВП «СЕМЗ» за даними останньої річної фінан-
сової звітності становить 117 240 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості робіт, що є предметом вказаного пра-
вочину, до вартості активів ПАТ «НВП «СЕМЗ» за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 22,73% (двадцять дві цілих сімдесят три 
сотих) відсотка.

Додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного, що перед-
бачені законодавством, Статутом Товариства не визначено.

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

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

2. Голова Правлiння Семенов максим Федорович 13.04.2017

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
мIЖНаРодНий теНIСНий ЦеНтР 

«таС-теНIС ЦеНтР»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які 

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

розміщення цінних паперів за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО МIЖНАРОДНИЙ ТЕНIСНИЙ ЦЕНТР «ТАС-ТЕНIС ЦЕНТР», код за 
ЄДРПОУ 23375702, 52005, Дніпропетровська область, Днiпровський район, 
смт. Слобожанське, вул. Теплична, буд. 27 С, телефон (0562) 376-12-78

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 12.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію: http://23375702.smida.gov.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво "БеРдиЧІвСЬКе ПІдПРиЄмСтво оБ-
ЧиСлЮвалЬНої техНІКи та ІНФоРматиКи". 2. Код за 
ЄДРПОУ 13553812. 3.Місцезнаходження 13303 Житомирська область,  
м. Бердичів вул. Ватутіна, буд. 10-А. 4.Міжміський код, телефон та факс 04143 
40884, 04143 40884. 5.Електронна поштова адреса bpotі@emіtent.net.ua.  
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації www.bpoty.berdychіv.іn.ua. 7.Вид особли-
вої інформаціїВідомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 12.04.2017 р.) 

12.04.2017 р. припинені повноваження:
- голови та члена Наглядової ради Савицького Олега Романовича. Во-

лодіє часткою в статутному капіталі емітента 0.06596 %. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді голови та члена 
Наглядової ради перебував з 17.04.2014 р. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних;

- члена Наглядової ради Петровського Петра Анатолійовича. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0.06596 %. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена Наглядової ради 
перебував з 17.04.2014 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних;

- члена Наглядової ради Глейзер Ірини Євгенівни. Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента 0.06596 %. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 17.04.2014  р. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
За рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 12.04.2017 р.) 

обрано 12.04.2017 р. строком на 3 роки членами Наглядової ради наступних 
осіб:

- Петровського Петра Анатолійовича. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0.06596 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: 
приватний підприємець. Посадова особа є акціонером (не є представником ак-
ціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- Глейзер Іринуа Євгенівну. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 0.06596 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5  ро-
ків: бухгалтер. Посадова особа є акціонером (не є представником акціоне-
ра, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- Савицького Олега Романовича. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0.06596 %. Савицький О.Р. також обраний головою Наглядової ради 
Товариства за рішенням Наглядової ради (Протокол №4 від 12.04.2017  р.) 
строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: 
директор. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є 
представником групи акціонерів, не є незалежним директором). Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

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. Директор Котов Василь Васильович 
12  квітня 2017 року.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СтРахова КомПаНІя «вУСо»

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

У зв’язку зі спадом попиту на страхові продукти в регіоні (райо-
ні) Головою Правління ПрАТ «СК «ВУСО» (Наказ № 18 від 
07.04.2017 р.) було прийняте рішення про закриття (припинення) з 
07.04.2017 р. Представництва Приватного акціонерного товари-

ства «Страхова компанія «ВУСО» в місті Маріуполь. Представни-
цтво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія 
«ВУСО» в місті Маріуполь розміщувалося за адресою: 87500, До-
нецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру, б. 13 та виконувало функ-
ції: сприяння організації і здійсненню статутної діяльності, а також 
представництво інтересів ПрАТ «СК «ВУСО» у місті Маріуполі та 
Донецькій областi, пов'язаних із укладенням та виконанням дого-
ворів страхування.

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

паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, за 2016 рік

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
«РеНоме», код ЄДРПОУ – 
13975944, місцезнаходження – 
33022, Україна, Рiвненська область, 
мiсто Рiвне, вул. Костромська, 25, 
тел. (0362) 69-34-00

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

11.04.2017

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

http://www.renome.ua/
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ПовІдомлеННя про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво КиївСЬКе автотРаНСПоРтНе ПІд-
ПРиЄмСтво «УКРПРодКоНтРаКт»

2. Код за ЄДРПОУ: 05415608
3. Місцезнаходження: 02140, м. Київ, Ревуцького, 56
4. Міжміський код, телефон та факс(044) 569-95-97, 569-95-99
5. Електронна поштова адреса: info@uprk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ilta.ua/aboutus/public-info/
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

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

вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата 

прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн.)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності (тис. 

грн.)

Співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 10.04.2017 20400,00 23690,00 86,110000
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КАТП «Укрпрод-
контракт» (протокол № 10-04/2017 від 10.04.2017) погоджено вчинення 
протягом 2017 року значних правочинів на суму, що перевищує 25% та 
50% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2016 
рік, а саме щодо купівлі-продажу товару - нових та б/у транспортних 
засобів з ТОВ «Ілта» - сумарно близько 20,4 млн.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті 23 690 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності 86,11%.
Загальна кількість голосуючих акцій 13 928 324, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 13 928 294, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
13928294
2 10.04.2017 72000,00 23690,00 303,930000
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КАТП «Укрпрод-
контракт» (протокол № 10-04/2017 від 10.04.2017) погоджено вчинення 
протягом 2017 року значних правочинів на суму, що перевищує 25% та 
50% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2016 
рік, а саме щодо закупівлі товару - нових автомобілів «Peugeot» та 
запасних частин від ТОВ «Пежо Сітроен Україна» - офіційного імпортера 
автомобілів «Peugeot» в Україні - сумарно близько 72 млн.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті 23 690 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності 303,93%.
Загальна кількість голосуючих акцій 13 928 324, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 13 928 294, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
13928294.
3 10.04.2017 25200,00 23690,00 106,370000
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КАТП «Укрпрод-
контракт» (протокол № 10-04/2017 від 10.04.2017) погоджено вчинення 
протягом 2017 року значних правочинів на суму, що перевищує 25% та 
50% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2016 
рік, а саме щодо закупівлі від українських виробників та подальшого 
експорту сільськогосподарської продукції, зокрема, олії соняшникової 
наливом, зернових тощо - сумарно близько 25,2 млн.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті 23 690 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності 106,37 %.
Загальна кількість голосуючих акцій 13 928 324, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 13 928 294, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
13928294.

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

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

Голова правління  шрамко Ігор леонідович

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

тю) емітента
1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво КиївСЬКе автотРаНСПоРтНе ПІд-
ПРиЄмСтво «УКРПРодКоНтРаКт»

2. Код за ЄДРПОУ: 05415608
3. Місцезнаходження: 02140, м. Київ, Ревуцького, 56
4. Міжміський код, телефон та факс(044) 569-95-97, 569-95-99
5. Електронна поштова адреса: info@uprk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ilta.ua/aboutus/public-info/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КАТП «Укрпрод-
контракт» (протокол № 10-04/2017 від 10.04.2017) припинено повнова-
ження Голови Наглядової Ради Товариства Міщенко Сергія Олександро-
вича (паспорт серії СН № 274890, виданий Печерським РУГУ МВС України 
в м. Києві 14.11.96 року) з 10.04.2017 р., якій перебував на обраній посаді 
три роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Представник акціоне-
ра Товариства, юридичної особи – ТОВ «Ілта». Останні п’ять років працює 
в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ілта» на посаді Голови това-
риства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КАТП «Укрпрод-
контракт» (протокол № 10-04/2017 від 10.04.2017) припинено повнова-
ження Члена Наглядової Ради Товариства Ільченко Валерія Васильовича 
(паспорт серії СН №752638, виданий Шевченківським РУГУ МВС України 
в м. Києві 19.02.98 року) з 10.04.2017 р., якій перебував на обраній посаді 
три роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Представник акціоне-
ра Товариства, юридичної особи – ТОВ «Ілта». Останні п’ять років працює 
в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ілта» на посаді Генеральний 
директор . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КАТП «Укрпрод-
контракт» (протокол № 10-04/2017 від 10.04.2017) припинено повнова-
ження Члена Наглядової Ради Товариства Кутового Петра Валерійовича 
(паспорт СН № 805780, виданий Харівським РУГУ МВС України в м. Києві 
28.05.98 року) з 10.04.2017 р., якій перебував на обраній посаді три роки. 
Часткою в статутному капіталі не володіє. Представник акціонера Товари-
ства, юридичної особи – ТОВ «Ілта». Останні п’ять років працює в Товари-
стві з обмеженою відповідальністю «Ілта» на посаді Начальник станції 
технічного обслуговування автомобілів. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КАТП «Укрпрод-
контракт» (протокол № 10-04/2017 від 10.04.2017) обрано на посаду Голо-
ви Наглядової Ради Товариства Міщенко Сергія Олександровича (паспорт 
серії СН № 274890, виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києві 
14.11.96 року). Дата набуття повноважень з 10.04.2017 р., строком на  
3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Представник акціонера 
Товариства, юридичної особи – ТОВ «Ілта». Останні п’ять років працює в 
Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ілта» на посаді Голови това-
риства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КАТП «Укрпрод-
контракт» (протокол № 10-04/2017 від 10.04.2017) обрано на посаду Чле-
на Наглядової Ради Товариства Ільченко Валерія Васильовича (паспорт 
серії СН №752638, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 
19.02.98 року) Дата набуття повноважень з 10.04.2017 р., строком на  
3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Представник акціонера 
Товариства, юридичної особи – ТОВ «Ілта» Останні п’ять років працює в 
Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ілта» на посаді Генеральний 
директор . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КАТП «Укрпрод-
контракт» (протокол № 10-04/2017 від 10.04.2017) обрано на посаду Чле-
на Наглядової Ради Товариства Кутового Петра Валерійовича (паспорт 
СН № 805780, виданий Харівським РУГУ МВС України в м. Києві 28.05.98 
року). Дата набуття повноважень з 10.04.2017 р., строком на 3 роки. Част-
кою в статутному капіталі не володіє. Представник акціонера Товариства, 
юридичної особи – ТОВ «Ілта». Останні п’ять років працює в Товаристві з 
обмеженою відповідальністю «Ілта» на посаді Начальник станції технічно-
го обслуговування автомобілів. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова правління  шрамко Ігор леонідович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «ПРоЖеКтоР». 2.Код за ЄДРПОУ 14307825. 3.
Місцезнаходження емітента 11601, Житомирська обл., м.Малин вул. Воло-
димирська, буд. 36. 4.Міжміський код, телефон та факс 04133 52648 51801. 
5.Електронна поштова адреса prz@ml.zt.ukrtel.net. 6.Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації www.projektor.ho.ua. 7.Вид особливої інформації Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів 12 квітня 2017 року (Протокол за-

гальних зборів акціонерів №1 від 12.04.2017 р.) з дати державної реєстрації 
Статуту Приватного акціонерного товариства «Прожектор» припинено по-
вноваження:

- голови, члена Наглядової ради Калацького Олександра Васильовича, 
який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 59.37469 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді голови та 
члена Наглядової ради перебував з 17.04.2014 р. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Замість звільненої особи на по-
саду голови Наглядової ради нікого не обрано, так як голову Наглядової ради 
буде обрано на першому засіданні Наглядової ради ПрАТ «Прожектор»;

- члена Наглядової ради – юридичної особи, Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Квадрат», код за ЄДРПОУ 30574091, яке не володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента. На посаді члена Наглядової ради 
Товариства ТОВ «Квадрат» перебувало з 17.04.2014 р. Замість звільненої 
особи на посаду члена Наглядової ради нікого не обрано, так як за новою 
редакцією Статуту кількісний склад Наглядової ради зменшено з п’яти до 
трьох членів;

- члена Наглядової ради Місника Валерія Дмитровича, який володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00010 %. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради 
Товариства перебував з 17.04.2014 р. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради – юридичної особи Приватного акціонерного 
товариства «СК «Акваполіс», код за ЄДРПОУ 23510809, яке не володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента. На посаді члена Наглядової ради 
Товариства ПрАТ СК «Акваполіс» перебувало з 17.04.2014 р. Замість звіль-
неної особи на посаду члена Наглядової ради нікого не обрано, так як за 

новою редакцією Статуту кількісний склад Наглядової ради зменшено з 
п’яти до трьох членів;

- члена Наглядової ради Власенка Володимира Олександровича, який 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 16.05962 %. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена На-
глядової ради Товариства перебував з 17.04.2014 р. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

За рішенням загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. (Протокол за-
гальних зборів акціонерів №1 від 12.04.2017 р.) Калацький Олександр Васи-
льович обраний на строк з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «Про-
жектор» та до 12.04.2020 року членом Наглядової ради ПрАТ «Прожектор». 
Калацький О.В. володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
59.37469 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - директор, генераль-
ний директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не 
є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором).

За рішенням загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. (Протокол за-
гальних зборів акціонерів №1 від 12.04.2017 р.) Місник Валерій Дмитрович 
обраний на строк з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «Прожектор» та 
до 12.04.2020 року членом Наглядової ради ПрАТ «Прожектор». Місник В.Д. 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00010 %. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які 
обіймала ця особа за останні 5 років, - заступник генерального директора. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. По-
садова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представни-
ком групи акцiонерiв, не є незалежним директором).

За рішенням загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. (Протокол 
загальних зборів акціонерів №1 від 12.04.2017 р.) Власенко Володимир 
Олександрович обраний на строк з дати державної реєстрації Статуту 
ПрАТ «Прожектор» та до 12.04.2020 року членом Наглядової ради ПрАТ 
«Прожектор». Власенко В.О. володіє часткою в статутному капіталі Емітен-
та в розмірі 16.05962 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Протягом останніх 5 років інших посад не обіймав. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова 
особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представником 
групи акцiонерiв, не є незалежним директором).

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор Подзірей Iван 
Iванович 12 квітня 2017 року.

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «моГиляНСЬКий Завод БУдIвелЬ-
Них матеРIалIв», код за ЄДРПОУ – 05467257; Україна, 35400, 
Рiвненська область, Гощанський р-н, смт. Гоща, вул. Наливайка, 102А, тел. 
(0362) 69-34-38.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КИЇВ-АУДИТ 2000», код за ЄДРПОУ 
– 21642796.

5. Інформація про загальні збори 
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 21.04.2015 року. Перелiк 

питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту директора, звiту 
ревiзiйної комiсiї. 2. Затвердження рiчного звiту товариства. 3. Визна-
чення напрямкiв використання прибутку (покриття збиткiв) товариства. 
4. Попереднє схвалення значних правочинiв. Пропозицiй до перелiку 
питань порядку денного не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв не 
скликалися. По всіх питаннях порядку денного одноголосно прийняті по-
зитивні рішення («за» - 2 акцiонери, що в сукупностi володiють 2 576 685 
голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцiй; «проти» - немає; «утрима-
лись» - немає; не голосували - немає).

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  3848  5655
Основні засоби (за залишковою вартістю)  6  17
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  304  303
Сумарна дебіторська заборгованість  808  98
Грошові кошти та їх еквіваленти  --  3019
Власний капітал  3613  3612
Статутний капітал  1016  1016
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 2597  2596

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  114  114
Поточні зобов'язання і забеспечення  121  1929
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.00073800  0.47847480

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

 -0.00073800  0.47847480

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  4065000  4065000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 

0 0

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «РУСиН»

2. Код за ЄДРПОУ: 03767788

3. Місцезнаходження: 03134 м. Київ вул. Миру, буд. 19-Е
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 408-64-33 (044) 408-64-33
5. Електронна поштова адреса: mail@zaorysin.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «РУСиН»
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7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II. текст повідомлення 
12.04.2017 р. загальними зборами акціонерів прийняте рішення про 

зміни у складі посадових осіб емітента. Підстава змін: Протокол загаль-
них зборів акціонерів №1/2017 від 12.04.2017 р. Обґрунтування змін: закін-
чення терміну дії повноважень та необхідність обрання посадових осіб емі-
тента на новий строк.

Припинено повноваження наступних посадових осіб: 
Голова Наглядової ради Козлов Роман Станіславович. Володiє част-

кою в статутному капіталі емiтента 1,2204%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 1,2204%.

Член Наглядової ради Щербань Петро олексійович. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,5200 %. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0,5200%.

Член Наглядової ради мірошник олексій миколайович. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,3487%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 0,3487%.

Усі посадові особи, що припинили повноваження, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не мають, не надали згоди на розкриття пас-
портних даних. Строк, протягом якого особи перебували на посаді: 3 роки. 

обрані наступні посадові особи: 
Голова Наглядової ради Козлов Роман Станіславович. Володiє част-

кою в статутному капіталі емiтента 1,2204%. Володiє пакетом акцій емітента у 

розмірі 1,2204%.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
директор ПП «Русин-2002», директор з фінансів, Голова Наглядової ради ПрАТ 
«Русин». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 35 простих імен-
них акцій. Голова Наглядової ради Козлов Р.С. є акціонером товариства.

Член Наглядової ради Щербань Петро олексійович. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,5200 %. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0,5200%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: охоронець, член Наглядової ради ПрАТ «Русин».Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 15 простих іменних акцій. Член На-
глядової ради Щербань П.О. є акціонером товариства.

Член Наглядової ради Пікало Наталія олександрівна. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,1046%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0,1046%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: заступник головного бухгалтера ПрАТ «Русин», пенсіонер. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3 простих іменних акції. 
Член Наглядової ради Пікало Н.О. є акціонером товариства.

Усі призначені посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають, не надали згоди на розкриття паспортних да-
них. Строк, на який обрано осіб: на 3 роки. 

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

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

Голова правління С. в. Козлов, 12.04.2017 р. 

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 
№ 595», 05392140, Україна Черкаська обл. Соснiвський р-н 18008 мiсто 
Черкаси вулиця Десантникiв, будинок 4, (0472)63-69-94

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017 року

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://prat_spmk595.emitents.net.ua/ua/

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «СПеЦIалIЗоваНа ПеРеСУвНа мехаНIЗоваНа КолоНа № 595»

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 «ФоНдо-
ва БIРЖа «IННеКС»

2. Код за ЄДРПОУ 23425110
3. Місцезнаходження 03040, м. Київ, проспект 

Голосiївський, 70, 11 пов.
4. Міжміський код, телефон та факс 0442210140 
5. Електронна поштова адреса exchange@innex-group.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.innex-group.com

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

II. текст повідомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 12.04.2017 р. на 

Загальних зборах ПрАТ «ФБ «IННЕКС» (№ 32 вiд 12.04.2017 р). Згiдно цього 
рiшення: припинено повноваження Члена Бiржової ради (Голови Бiржової 
ради) Скляр Олени Вiкторiвни у зв’язку з закiнченням термiну повноважень. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Володiє акцiями в статут-
ному капiталi ПрАТ «ФБ «IННЕКС» у кiлькостi 48 шт., що складає 0.32% у ста-
тутному капiталi. Перебувала на посадi Голови Бiржової ради з 01.08.2013 р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 12.04.2017 р. на 
Загальних зборах ПрАТ «ФБ «IННЕКС» (№ 32 вiд 12.04.2017 р). Згiдно цього 
рiшення: 12.04.2017 р. достроково припинено повноваження Ревiзора Бiляк Ла-
риси Iванiвни, у зв’язку з необхiднiстю обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Перебувала на посадi Ревiзора з 29.04.2014 р. 

Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 12.04.2017 р. на 
Загальних зборах ПрАТ «ФБ «IННЕКС» (№ 32 вiд 12.04.2017 р). Згiдно цього 
рiшення: обрано термiном на 3 (три) роки Скляр Олену Вiкторiвну Членом 
Бiржової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Володiє 
акцiями в статутному капiталi ПрАТ «ФБ «IННЕКС» у кiлькостi 48 шт., що скла-
дає 0.32% у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Голо-
ви Бiржової ради, Голови Правлiння ПрАТ «ФБ «IННЕКС». 

Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 12.04.2017 р. 
на Загальних зборах ПрАТ «ФБ «IННЕКС» (№ 32 вiд 12.04.2017 р). Згiдно 
цього рiшення: обрано термiном на 5 (п’ять) рокiв Бiляк Ларису Iванiвну 

Членом Ревiзiйної комiсiї. Згоди на розкриття паспортних даних не надава-
ла. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймала посади: головний бухгалтер ПРАТ «АЛЬТЕРА ФIНАНС», 
внутрiшнiй аудитор ПрАТ «ФБ «IННЕКС».

Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 12.04.2017 р. на 
Загальних зборах ПрАТ «ФБ «IННЕКС» (№ 32 вiд 12.04.2017 р). Згiдно цього 
рiшення: обрано термiном на 5 (п’ять) рокiв Винокурову Вiкторiю Анатолiївну 
Членом Ревiзiйної комiсiї. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала 
посади: бухгалтера ПАТ «IНВЕСТИЦIЙНО-ФIНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ».

Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 12.04.2017 р. на 
Загальних зборах ПрАТ «ФБ «IННЕКС» (№ 32 вiд 12.04.2017 р). Згiдно цього 
рiшення: обрано термiном на 5 (п’ять) рокiв Миська Сергiя Федоровича Членом 
Ревiзiйної комiсiї. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: 
внутрiшнього аудитора в ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 13.04.2017 р. 
на Засiданнi Бiржової ради ПрАТ «ФБ «IННЕКС» (Протокол № 5 вiд 
13.04.2017 р.). Згiдно з цим рiшенням обрано Головою Бiржової ради Скляр 
Олену Вiкторiвну термiном на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. Володiє акцiями в статутному капiталi ПрАТ «ФБ 
«IННЕКС» у кiлькостi 48 шт., що складає 0.32% у статутному капiталi. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Голови Бiржової ради, Голови 
Правлiння ПрАТ «ФБ «IННЕКС». 

Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 13.04.2017 р. 
на Засiданнi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ФБ «IННЕКС» (Протокол № 1 вiд 
13.04.2017 р.). Згiдно з цим рiшенням обрано Головою Ревiзiйної комiсiї 
Бiляк Ларису Iванiвну термiном на 5 (п’ять) рокiв. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надавала. Часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: головний бухгалтер ПРАТ 
«АЛЬТЕРА ФIНАНС», внутрiшнiй аудитор ПрАТ «ФБ «IННЕКС». 

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 Iсаєва Валентина Аврамiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.04.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗА-
ВОД» 

2. Код за ЄДРПОУ 00182863
3. Місцезнаходження 10002, м. Житомир, вул. I. Гонти, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

0412 422902; 0412 422902

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

www.ztm.ho.ua

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

ІІ. текст повідомлення
Рішенням Загальних зборів акцiонерiв Товариства (Протокол загальних 

зборів акціонерів №9 від 12.04.2017 р.) 12.04.2017 р. припинено повнова-
ження Голови, члена Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗА-
ВОД» Вівсик Оксани Петрівни. Володіє часткою в статутному капіталі в роз-
мірі 34.341582 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. На посаді Голови, члена Наглядової ради перебувала з 16.04.2015 р. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних, керую-
чись ст. 32 Конституцiї України.

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв Товариства (Протокол загальних 
зборів акціонерів №9 від 12.04.2017 р.) 12.04.2017 р. припинено повнова-
ження члена Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 
Федоренко Лариси Віталіївни. Володіє часткою в статутному капіталі в роз-
мірі 0,000129 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 16.04.2015 р. По-
садова особа не надала згоди на розкриття персональних даних, керую-
чись ст. 32 Конституцiї України.

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв Товариства (Протокол загальних 
зборів акціонерів №9 від 12.04.2017 р.) 12.04.2017 р. припинено повнова-
ження члена Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 
Радановича Віталія Олесьовича. Володіє часткою в статутному капіталі в 
розмірі 0,000358 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посаді члена Наглядової ради перебував з 16.04.2015 р. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних, керую-
чись ст. 32 Конституцiї України.

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв Товариства (Протокол загальних 
зборів акціонерів №9 від 12.04.2017 р.) 12.04.2017 р. припинено повнова-
ження члена Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 
Статкевича Бориса Леонідовича. Володіє часткою в статутному капіталі в 
розмірі 0,003624 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посаді члена Наглядової ради перебував з 16.04.2015 р. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних, керую-
чись ст. 32 Конституцiї України.

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв Товариства (Протокол загальних 
зборів акціонерів №9 від 12.04.2017 р.) 12.04.2017 р. припинено повнова-
ження члена Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 
Таргонського Івана Миколайовича. Володіє часткою в статутному капіталі в 
розмірі 0.002153 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посаді члена Наглядової ради перебував з 16.04.2015 р. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних, керую-
чись ст. 32 Конституцiї України.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол засідання 
Загальних зборів №9 від 12.04.2017 р.) 12 квітня 2017 року Вівсик Оксана 
Петрівна обрана членом Наглядової ради та Головою Наглядової ради 
ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» на строк до наступних річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства. Володіє часткою в статутному капі-
талі в розмірі 34.341582 %. Протягом останніх 5 років обіймала посаду Го-
лови Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», інших 
посад не обіймала. Посадова особа є акціонером (не є представником ак-
ціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директо-
ром). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. По-
садова особа не надала згоди на розкриття персональних даних, керуючись 
ст. 32 Конституцiї України.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол засідання 
Загальних зборів №9 від 12.04.2017 р.) 12 квітня 2017 року Федоренко Ла-
риса Віталіївна обрана членом Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД» на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів 
Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0.000129 %. 
Перелік інших посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 ро-
ків, - начальник відділу якості ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», за-
ступник директора ТОВ «Тестметрстандарт». Посадова особа є акціоне-

ром (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, 
не є незалежним директором). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол засідання 
Загальних зборів №9 від 12.04.2017 р.) 12 квітня 2017 року Таргонський 
Іван Миколайович обраний членом Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИР-
СЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» на строк до наступних річних загальних зборів ак-
ціонерів Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 
0.002153 %. Перелік інших посад, які обіймала посадова особа протягом 
останніх 5 років, - юрисконсульт ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». 
Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є пред-
ставником групи акціонерів, не є незалежним директором). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття персональних даних, керуючись ст. 32 
Конституцiї України.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол засідання 
Загальних зборів №9 від 12.04.2017 р.) 12 квітня 2017 року Раданович Ві-
талій Олесьович обраний членом Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД» на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів 
Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0.000358 %. 
Перелік інших посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 ро-
ків, - інженер комп’ютерних систем ПАТ «Укртелеком». Посадова особа є 
акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акці-
онерів, не є незалежним директором). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол засідання 
Загальних зборів №9 від 12.04.2017 р.) 12 квітня 2017 року Статкевич Бо-
рис Леонідович обраний членом Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД» на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів 
Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0.003624 %. 
Перелік інших посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 ро-
ків, - фахівець з матеріально-технічного постачання ПАТ «ЖИТОМИР-
СЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Посадова особа є акціонером (не є представни-
ком акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним 
директором). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних, 
керуючись ст. 32 Конституцiї України.

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв Товариства (Протокол загальних 
зборів акціонерів №9 від 12.04.2017 р.) 12.04.2017 р. припинено повнова-
ження Голови, члена Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗА-
ВОД» Закусило Тетяни Петрівни. Володіє часткою в статутному капіталі в 
розмірі 0.009725 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посаді голови, члена Ревізійної комісії перебувала з 
17.04.2014 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних 
даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України.

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв Товариства (Протокол загальних 
зборів акціонерів №9 від 12.04.2017 р.) 12.04.2017 р. припинено повнова-
ження члена Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 
Мазуренка Володимира Анатолійовича. Володіє часткою в статутному капі-
талі в розмірі 0.003588 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. На посаді члена Ревізійної комісії перебував з 17.04.2014 р. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних, керую-
чись ст. 32 Конституцiї України.

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв Товариства (Протокол загальних 
зборів акціонерів №9 від 12.04.2017 р.) 12.04.2017 р. припинено повнова-
ження члена Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 
Гоєвої Олени Олександрівни. Володіє часткою в статутному капіталі в роз-
мірі 0.003445 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 17.04.2014 р. По-
садова особа не надала згоди на розкриття персональних даних, керую-
чись ст. 32 Конституцiї України.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол засідання 
Загальних зборів №9 від 12.04.2017 р.) 12 квітня 2017 року Закусило Тетя-
на Петрівна обрана Головою, членом Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИР-
СЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному 
капіталі в розмірі 0. 009725 %. Перелік інших посад, які обіймала посадова 
особа протягом останніх 5 років, - начальник планово-економічного відділу 
ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол засідання 
Загальних зборів №9 від 12.04.2017 р.) 12 квітня 2017 року Мазуренко Во-
лодимир Анатолійович обраний членом Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИР-
СЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному 
капіталі в розмірі 0. 003588 %. Перелік інших посад, які обіймала посадова 
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особа протягом останніх 5 років, - начальник відділу матеріально-технічного 
постачання ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї 
України.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол засі-
дання Загальних зборів №9 від 12.04.2017 р.) 12 квітня 2017 року Гоєва 
Олена Олександрівна обрана членом Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТО-
МИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» строком на 3 роки. Володіє часткою в ста-
тутному капіталі в розмірі 0. 003445 %. Перелік інших посад, які обійма-

ла посадова особа протягом останніх 5 років, - Бухгалтер 2-ї категорії 
ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї Украї-
ни.

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

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

2. Голова Правління Рудь Петро володимирович. 12 квітня 2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента - ПРиватНе аКЦIоНеРНе то-
ваРиСтво «СмаК.». 2.Код за ЄДРПОУ - 32500147. 3.Місцезнахо-
дження - Україна, 37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Незалежностi, 
буд.4. 4.Міжміський код, телефон та факс -(05355)53037. 5.Електронна пошто-
ва адреса - zat_smak@mail.ru. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації - http://32500147.
smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення
ПрАТ «СМАК.» повідомляє, що 12.04.2017р. черговими загальними збо-

рами акціонерів (протокол № 1 від 12.04.2017р.) прийнято рішення попере-
дньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами 
господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 
рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 10 000 000,00 
(десять мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним 
курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповід-
ного правочину. Вказані правочини стосуються: відчуження (купівлі-продажу, 
обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручитель-
ства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна 
Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, буді-
вель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виро-
бів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і 
обов’язків та інших об’єктів; правочини щодо отримання позик, кредитів; пра-
вочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Това-
риства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 7 233 000 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості право-
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності - 138,26%. Загальна кількість голосуючих акцій - 2030000 шт., 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах - 2030000 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 
2030000 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» -  
0 (нуль) шт.

ІІІ. Підпис
Директор Бандюгін І.В. підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з зако-
нодавством, 12.04.2017р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство 
«СМАК.». 2.Код за ЄДРПОУ - 32500147. 3.Місцезнаходження - Украї-
на, 37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Незалежностi, буд.4. 
4. Міжміський код, телефон та факс -(05355)53037. 5.Електронна по-
штова адреса - zat_smak@mail.ru. 6.Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації - http://32500147.smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації: 
Відомості про зміну посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
ПрАТ «СМАК.» повідомляє, що 12.04.2017р. рішенням засідання 

наглядової ради (протокол № 2 від 12.04.2017р.) в зв’язку з закінчен-
ням терміну повноважень припинено повноваження директора Бан-

дюгіна Ігора Васильовича, паспорт серії КО № 111355 вид.17.08.2000р. 
Миргородським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє ак-
ціями емітента, перебував на посаді з 27.04.2016р.; обрано директо-
ром ПрАТ «СМАК.» терміном на три роки Бандюгіна Ігора Васильови-
ча, паспорт серії КО № 111355 вид.17.08.2000р. Миргородським МРВ 
УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє акціями емітента, інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- директор 
ПрАТ «СМАК.», 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 з законодавством.

2. директор (підпис) Бандюгін І.в., 12.04.2017р.

 ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«СмаК.»

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 акціонер-
них товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «дIя», 
21486001, вул. Червонопартизанська, 
14-В, м. Київ, 03037, (044)2499050

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

14.04.2017

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

strah.patprom.com

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 р.
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

міжміський код та телефон емітента
Приватне акцiонерне товариство «Укрнафтопром», 30587996, 65058 

одеська область д/н м. одеса пр-т шевченка, 6/2, 0487762522
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії 13.04.2017 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію www.ukrnaftprom.pjsc.od.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «УКРНаФтоПРом»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Бетонмаш"

2. Код за ЄДРПОУ 00240052
3. Місцезнаходження 84105 Донецька обл., м. Слов`янськ 

вул. Солодiлова, б. 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0626 63-55-15 06262 3-83-71

5. Електронна поштова 
адреса

urist@betonmash.com

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

http://betonmash.com/
download?language=uk

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

II. текст повідомлення
12.04.2017 року Наглядова рада приватного акцiонерного товариства 

«БЕТОНМАШ» прийняла рiшення (Протокол № 66) про надання згоди на 
вчинення Товариством значного правочину (далi – правочини). Предме-
том правочину є постачання Товариством обладнання на суму  
291132,00 грн. згiдно проекту специфiкацiї № 9 до договору  
№ 20/2016/2521-228/14-11073 вiд 07.09.2016 р., та збiльшення суми дого-
вору до 9381684,00 грн.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 9382 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 81307 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 11,54 %.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, вiдповiдно до статуту ПрАТ «Бетонмаш», 
вiдсутнi.

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 Флерко максим миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.13
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “БетоНмаш”

ПовІдомлеННя про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво КиївСЬКе автотРаНСПоРтНе ПІд-
ПРиЄмСтво «УКРПРодКоНтРаКт»

2. Код за ЄДРПОУ: 05415608
3. Місцезнаходження: 02140, м. Київ, Ревуцького, 56
4. Міжміський код, телефон та факс(044) 569-95-97, 569-95-99
5. Електронна поштова адреса: info@uprk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ilta.ua/aboutus/public-info/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: відо-
мості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення право-
чинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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

№ з/п
Дата 

прийняття 
рішення

Ринкова вартість 
майна або 

послуг, що є 
предметом 

правочину (тис. 
грн.)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн.)

Співвідношення 
ринкової вартості 
майна або послуг, 
що є предметом 

правочину, до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності 
(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 10.04.2017 10000,00 23690,00 42,210000
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КАТП «Укрпрод-
контракт» (протокол № 10-04/2017 від 10.04.2017) погоджено отримання 
в 2017 році безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Ілта» (Україна, 01103 
м. Київ, Залізничне шосе,6 Код ЄДРПОУ 14284053, частка в статутному 
капіталі ПАТ «КАТП «Укрпродконтракт» 99,03%) у розмірі 10млн.грн. 
(десять мільйонів гривень 00 коп.).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті 23 690 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності 42,21%.
Загальна кількість голосуючих акцій 13 928 324, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 13 928 294, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
13928294.

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

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

Голова правління  шрамко Ігор леонідович

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

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «РУСиН»

2. Код за ЄДРПОУ: 03767788
3. Місцезнаходження: 03134 м. Київ вул. Миру, буд. 19-Е
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 408-64-33 (044) 408-64-33
5. Електронна поштова адреса: mail@zaorysin.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.zaorysin.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
II. текст повідомлення 

Черговими загальними зборами акціонерів емітента прийняте рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 

12.04.2017 р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
загальні збори акціонерів (Протокол №1/2017 від 12.04.2017 р.).

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
Прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного 
року з дати прийняття такого рішення.

Характер таких правочинів: правочини фінансово-господарського ха-
рактеру відповідно до Статуту Товариства.

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

прийняття рішення, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної 

фінансової звітності Товариства.
Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 31340 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 319,081 %.

Загальна кількість акцій: 2868.
Загальна кількість голосуючих акцій: 2646.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 2534.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

2534.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
III. Підпис 

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

Голова правління С.в. Козлов, 12.04.2017 р. 
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«УмаНСЬКа СІлЬГоСПтехНІКа»

(код ЄдРПоУ 03766984)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

місцезнаходження товариства: 20341, Черкаська область, Уманський 
район, с. Кочержинці, вул. Зеленюка, буд. 16-А 

дата, час та місце проведення загальних зборів: « 19 » травня 2017 
року о 15:00 годині за адресою: 20300, Черкаська область, місто Умань, 
вул. Залізняка, буд. 2, адміністративне приміщення кабінет директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «19 » травня 2017 
року з 14:00 до 14:50 години за місцем проведення зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину « 15 » травня 2017 року.

ПРоеКт ПоРядКУ деННоГо:
1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних 

зборів акціонерів.
4. Звіт Директора ПрАТ «УМАНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» про резуль-

тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визна-
чення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Директора.

5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «УМАНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» про 
роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту На-
глядової ради Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «УМАНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» про 
роботу за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному 
звіту і балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, порядку розподілу 
прибутку (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та розподіл плано-
вих показників прибутку на 2017 рік.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до ви-
мог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товари-
ства у новій редакції.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
10. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
Для участі в чергових загальних зборах акціонерам при собі мати пас-

порт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючо-
го законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 

скликання загальних зборів ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, 
за адресою: 20300, Черкаська область, місто Умань, вул. Залізняка, буд 2, 
адміністративне приміщення кабінет директора. у робочі дні з 10-00 години 
до 16-00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх  
проведення з 14:00 год. до 14:50 год. Особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є Франчук Лідія Василівна  
тел. 0(4744) 3-30-07. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів. 
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного то-
вариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Телефон для довідок: 0(4744) 3-30-07. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного- 
http://siltehnika.at24.com.ua

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

Найменування показника Періоди
2016рік 2015 рік 

Усього активів 1853 1798
Основні засоби 316 294
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 44 56
Сумарна дебіторська заборгованість 334 763
Грошові кошти та еквіваленти 1063 634
Нерозподілений прибуток 3 44
Власний капітал 1686 1727
Статутний капітал 403 403
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 167 71
Чистий прибуток (збиток) -41 8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1612320 1612320
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій пртягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 14

Наглядова рада.

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

відомості про зміну типу  
аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва Пат 

«ПІвдеНЬЗахІделеКтРомеРеЖБУд»
(Код ЄдРПоУ  00114086, місцезнаходження: 79035, львiв, Зелена, 151)
Загальними зборiами акцiонерiв ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд» 

(протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 10.04.2017р.), прийнято 

рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства 
на приватне акцiонерне товариство. У зв’язку зi змiною типу Товариства 
перейменовано Публiчне акцiонерне товариство «Пiвдень захiд електро-
мереж буд» на Приватне акцiонерне товариство «Пiвдень захiд електро-
мережбуд». Державну реєстрацiю змiн проведено 13.04.2017 р.

ПАТ «Пiвденьзахiделектромережбуд».
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ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“ЗаПоРIЗЬКий Завод НадПотУЖНих 

тРаНСФоРматоРIв”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Запорiзький завод надпотужних 
трансформаторiв"

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

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

www.zst.ua

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

II. текст повідомлення
12.04.2017 Наглядовою радою ПАТ «Супер» (Товариство) на пiдставi  

п. 7.2. Положення «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товари-
ства «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв», у зв’язку з об-
ранням нового складу Наглядової ради ПАТ «Супер», прийнято рiшення 
про обрання Голови Наглядової ради, у зв’язку з чим, Овденко Галину 
Володимирiвну, що є акцiонером ПАТ «Супер» та володiє часткою у ста-
тутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000081 %, обрано на посаду 
Голови Наглядової ради ПАТ «Супер». Iнформацiя щодо паспортних да-
них не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкрит-
тя цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочи-
ни вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду не визначено. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: фахiвець 
вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту, Голова Наглядової ради. 

12.04.2017 Ревiзiйною комiсiєю ПАТ «Супер» (Товариство) на пiдставi  
п. 7.2. Положення «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товари-
ства «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв», у зв’язку з об-
ранням нового складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Супер», прийнято рiшення 
про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї, у зв’язку з чим Ткачука Юрiя Петро-
вича, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 
0.0000081 % обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Супер». 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що осо-
бою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу призна-
чено на посаду не визначено. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор, Голова Ревiзiйної комiсiї, рад-
ник.

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

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

2. Найменування посади Ковальчук валентина 
Борисiвна

Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.04.2017

(дата)

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
"КРивоРIЖаГлоБУд", 01238979 , 
Дніпропетровська 50026 мiсто Кривий Рiг 
проспект Пiвденний, 1А 056(493-41-02)

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

13.04.2017

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

http://01238979.smida.gov.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 ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "дтеК 
дНIПРоеНеРГо"

2. Код за ЄДРПОУ 00130872
3. Місцезнаходження 69006, м. Запорiжжя, вул. Добролю-

бова, 20
4. Міжміський код, телефон та факс (+38061)228-83-59 (+38061)228-83-59
5. Електронна поштова адреса FlerikTV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://dniproenergo.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. текст повідомлення
12.04.2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» 

(далi  – «Товариство») (Протокол б/н вiд 12.04.2017 року) прийнято рiшення 
про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме до-
говору поставки з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ЕЛЕКТРОНАЛАДКА» (мiсцезнаходження 85612, Донецька область, 
Мар’їнський район, мiсто Курахове, вул. Енергетикiв, буд. 34, код за ЄДРПОУ 
39931341) на суму 56 456 063,82 гривень з урахуванням ПДВ. 

Ознака заiнтересованостi: Товариство та ТОВ «ЕЛЕКТРОНАЛАДКА» є 
афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої осо-
би  – кiнцевого бенефiцiарного власника.

Iншi iстотнi умови правочину: строк дiї – до 31 грудня 2017 року.
III. Підпис

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

2. Найменування посади Венцель I.Е.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.04.2017
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
"лЬвIвСЬКий 
хлIБоКомБIНат"

2. Код за ЄДРПОУ 22365920
3. Місцезнаходження 79019, м. Львiв, вул. Схiдна, 45
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0322520164 0322442436

5. Електронна поштова 
адреса

OBorysov@hlibprom.com.ua

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

http://lvivhlibkt.at.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

II. текст повідомлення
05.04.2017р. рiчними загальними зборами ПАТ «ЛЬВIВСЬКИЙ 

ХЛIБОКОМБIНАТ» прийнято рiшення про змiну типу товариства. Вiдповiднi 
змiни до вiдомомстей, що мiстяться в ЄДР зареєстровано 12.04.2017р. 
Повне найменування товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЛЬВIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ». Повне найменування това-
риства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВIВСЬКИЙ 
ХЛIБОКОМБIНАТ».

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 Кобетяк Олександр Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.04.2017
(дата)
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 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНа ІНФоРмаЦІя 

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

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

(закрите) розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво "шведСЬКо-
УКРаїНСЬКа ГРУПа - "SU 
GROUP", 23534069, 02121 м. Київ д/н 
м. Київ вiрменська, 5-а, (044) 533-55-55

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

14.04.2017

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

http://www.sugroup.com.ua/index.
php?navid=608

Генеральний директор __________ Федоренко Анатолiй Юрiйович

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ІНСтитУт ЗемлевПоРядНих 

техНолоГІй»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

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

Приватне акціонерне товариство "Інститут 
землевпорядних технологій", 33500347 
Київська, Шевченківський, 01030, м. Київ, 
вул. Богдана Хмельницького, буд. 10-А , 
офіс 67, 044 235 79 86,

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

12.04.2017

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

www.izt.kiev.ua

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКА ФIРМА «МЕБЛI», 01555065, 
Україна Черкаська обл. - р-н 18030 м. Черкаси вул. Чигиринська, буд.  29, 
(0472) 45-70-70

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017 р.

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ЧеРКаСЬКа ФIРма «меБлI»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік. 1. Повне 
найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ОРГАНIЧНИХ ДО-
БРИВ», 05421381, вулиця Промислова, буд.1, село Вишеньки, 

Бориспiльський, Київська, 08342, /045/ 953 75 41, /050/-469-24-58.  
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017. 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
05421381.infosite.com.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«виРоБНиЧо-еКСПеРимеНталЬНий Завод оРГаНIЧНих доБРив»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Івано-
Франківський завод «Промприлад»

Код за ЄДРПОУ: 05782912
Місцезнаходження: 76000, м.Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахаро-

ва  23
Міжміський код, телефон, факс: 0342 750592, 03422 32205
Електронна пошта: ekoprylad@ukr.net 
Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: www.prylad.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утворен-

ня, припинення його філій, представництв
Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного то-

вариства «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад» (далі – Товариство), 
якi вiдбулися 12.04.2017 року (протокол № 26) прийнято рiшення припини-
ти діяльність Філії фірмовий магазин-кафе «Прилад-Сервіс» Публічного 

акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад», код 
25654760 шляхом його ліквідації.

Згiдно рiшення Правлiнню Товариства доручено вчинити всi дiї щодо 
закриття Філії, в тому числi затвердити план заходiв, визначити строки та 
вiдповiдальних осiб за його виконання.

Iнформацiя щодо Філії:
1 Повне найменування: Філія фірмовий магазин-кафе «Прилад-Сервіс» 

Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промпри-
лад», код 25654760.

2 Мiсцезнаходження: Україна, Івано-Франківська обл., м.Івано-
Франківськ, вул.Академіка Сахарова 23.

3 Вид дiяльностi 47.59 – Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним 
приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства:

Голова Правління  Колісник вячеслав Іванович.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ІваНо-ФРаНКІвСЬКий Завод «ПРомПРилад»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

122

1. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16301 33

2. ПАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» 30
3. ПРАТ АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС 30
4. ПАТ АГРОХІМ 15
5. ПРАТ АЗАЛІЯ 47
6. ПРАТ АЗАЛІЯ 53
7. ПАТ АЙБОКС БАНК 110
8. ПРАТ АК «ПЕРЛИНА» 98
9. ПАТ АКБ «КОНКОРД» 65

10. ТОВ АКСОН-ІНВЕСТ 64
11. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО 

УКРАЇНА»
7

12. ПРАТ АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР «ВОСТОК» 36
13. ПРАТ АЛЕКО-СЕРВІС 104
14. ПАТ АЛЬБАТРОС 33
15. ПРАТ АПТЕКА «ПЕРВОЦВІТ» 29
16. ПРАТ АРЦИЗЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 30
17. ПАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ 

СТОЛИЧНИЙ»
49

18. ПРАТ АТП 2550 24
19. ПРАТ БАБИН-РИБА 59
20. ПРАТ БЕРДИЧІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
112

21. ПАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-
ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ

53

22. ПРАТ БЕТОНМАШ 118
23. ПРАТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІЖРАЙПОСТАЧ 53
24. ПАТ БІЛЬШОВИК 57
25. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС 

«МАЯК»
92

26. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №26 
ОДЕСБУД

30

27. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ-2020 107
28. ПРАТ БУЧАНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

ВЕДА
27

29. ПАТ ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ

52

30. ПАТ ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ

52

31. ПАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 
КОМБІНАТ

89

32. ПРАТ ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ

32

33. ПАТ ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 74
34. ПАТ ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 81
35. ПАТ ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 82
36. ПАТ ВИЖНИЦЬКИЙ ДОК 119
37. ПРАТ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ТЕСТ» 5
38. ПРАТ ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
82

39. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-
СІЛУР»

60

40. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 
ОРГАНІЧНИХ ВИРОБІВ

121

41. ПАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 84
42. ПРАТ ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ 93
43. ПРАТ ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ 93

44. ПРАТ ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА 96
45. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«РЕМТЕХСІЛЬМАШ»
42

46. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ 
КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН

36

47. ПАТ ВІНТЕР 25
48. ПРАТ ВІТА 22
49. ПРАТ ВКВ 48
50. ПРАТ ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАЦІЙНИЙ ЗАВОД 73
51. ПРАТ ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
44

52. ПРАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС 39
53. ПРАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС 54
54. ПАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР 43
55. ПАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР 47
56. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 80
57. ПРАТ ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ 69
58. ПРАТ ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ 70
59. ПРАТ ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ 70
60. ПАТ ГРОНО-ТЕКС 84
61. ПРАТ ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА 18
62. ПАТ ДИТЯЧИЙ СВІТ 72
63. ПАТ ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА 60
64. ПРАТ ДІЯ 117
65. ПАТ ДНІПРОВАЖМАШ 67
66. ПАТ ДНІПРОВСЬКЕ 60
67. ПРАТ ДНІПРОЗВ’ЯЗОК 76
68. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 86
69. ПАТ ДОЛИНКА 50
70. ПАТ ДОЛИНКА 51
71. ПАТ ДОЛИНКА 52
72. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОЇ 

АПАРАТУРИ 
59

73. ПАТ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 
№20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

49

74. ПАТ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО 120
75. ТОВ ЕКОВІТЕ 66
76. ПАТ ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ 10
77. ПАТ ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ 12
78. ТОВ ЕНЕРГОІНВЕСТ 85
79. ПАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ 102
80. ПРАТ ЕСМА 86
81. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 116
82. ЗАТ ЖОВКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №186 
104

83. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 
ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ

77

84. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 
ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ

79

85. ПАТ ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 84
86. ПАТ ЗАПОРІЖКРАН 103
87. ПРАТ ЗАПОРІЖТУРИСТ 14
88. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 12329
25

89. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 47
90. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ 

ТРАНСФОРМАТОРІВ
120

91. ПАТ ЗМІНА 57

Річна інформація 
Прат ттЦ «електроніка»

за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-

ство Техно-торговий центр «Електроніка», 13944955, вул.Фрунзе,66, 
м.Полтава, Полтавська обл., 36002, (0532)506244. 2.Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії: 12.04.2017р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.teplomontazh.biz

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво техНо-тоРГовий ЦеНтР 
«елеКтРоНІКа»

 РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», 34240804, 01032 
м.Київ вул. Саксаганського, буд.105, (44)353-09-92

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2017.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.digins.ua/o-kompanii/

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «СтРахова КомПаНІя «довІРа та ГаРаНтІя»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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92. ПРАТ ЗОДЧА ДІАДЕМА 106
93. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА 

ФАБРИКА
58

94. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 58
95. ПРАТ ІЗМАЇЛ - НАВАСКО 30
96. ПАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ 

КОМБІНАТ
23

97. ПАТ ІЛЛІНИЦЬКЕ ПЕРЕСУВНЕ 
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО №5

11

98. ПАТ ІЛЛІНИЦЬКЕ ПЕРЕСУВНЕ 
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО №5

80

99. ПРАТ ІМ.ШЕВЧЕНКА 85
100. ПАТ ІНГУЛ 42
101. ПРАТ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА» 48
102. ПАТ ІНСТИТУТ (ЦЕНТР) КОМПЛЕКСНИХ 

ТРАНСПОРТНИХ ПРОБЛЕМ
12

103. ПРАТ ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ 
ЕНЕРГОНОСІЇВ

37

104. ПРАТ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 121
105. ПРАТ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ 43
106. ПРАТ ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ 70
107. ТОВ К ЕНД Ф Д 69
108. ПРАТ КАЛУСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
59

109. ПРАТ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 30
110. ПАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ 106
111. ПАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ 108
112. ПАТ КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА 32
113. ПАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»
113

114. ПАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»

113

115. ПАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»

118

116. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

60

117. ПАТ КИЇВЦУКОР П 98
118. ПРАТ КІРОВОГРАД-АВТО 19
119. ПРАТ КІРОВОГРАД-АВТО 20
120. ПРАТ КІРОВОГРАД-АВТО 96
121. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 

«ЗОРЯНКА»
67

122. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 
«ЗОРЯНКА»

68

123. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМТВО «АГРОБУДАВТОТРАНС»

69

124. ПАТ КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 106
125. ПРАТ КОМПАНІЯ “АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» 43
126. ПРАТ КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» 40
127. ПРАТ КОМПАНІЯ «М-БРОК» 117
128. ПРАТ КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД 5
129. ПАТ КОНЦЕРН СТИРОЛ 110
130. ПАТ КРАСНЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 21
131. ПАТ КРЕДИТ ОПТИМА БАНК 107
132. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
7

133. ПРАТ КРЕОМА-ФАРМ 25
134. ПРАТ КРЕОМА-ФАРМ 26
135. ПАТ КРИВОРІЖАГЛОБУД 120
136. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 4
137. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 5
138. ПАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 105
139. ПАТ КРИСТАЛБАНК 65
140. ПАТ КРИСТАЛБАНК 107
141. ПРАТ КРОКУРС 83
142. ПРАТ КРУЗ 46
143. ПРАТ КРУЗ 47
144. ПРАТ КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО 58
145. ПРАТ ЛАДА - ПОДІЛЛЯ 3
146. ПРАТ ЛЕСЯ УКРАЇНКА 50
147. ПРАТ ЛЕСЯ УКРАЇНКА 60
148. ПРАТ ЛІРА-ЧИГИРИН 33
149. ПРАТ ЛУБЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА 

СТАНЦІЯ
3

150. ПАТ ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ 22
151. ПАТ ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ 75
152. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 96
153. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №1 97
154. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 120
155. ПАТ МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ 38
156. ПАТ МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ 54

157. ПАТ МАРС 6
158. ПАТ МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«ОРІОН»
31

159. ПАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЕЛЕМ» 37
160. ПАТ МЕГАБАНК 121
161. ЗАТ МЕЛІТОПОЛЬСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 48
162. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ 97
163. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ ТЕНІСНИЙ ЦЕНТР 

«ТАС-ТЕНІС ЦЕНТР» 
112

164. ПАТ МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ

114

165. ПРАТ МОДА-СЕРВІС 53
166. ПРАТ МУКАЧІВСЬКА АВТОБАЗА 87
167. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВЕГА»
31

168. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ

74

169. ПАТ НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ 21
170. ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»
106

171. ПАТ НДПІ «МЕХАНОБРЧОРМЕТ» 66
172. ПАТ НОВОВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ 

КОМБІНАТ
100

173. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА № 157 

104

174. ПАТ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ 
ЗАВОД

68

175. ПРАТ НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР’ЄР 48
176. ЗА НОВОСВІТ 25
177. ПРАТ ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ 48
178. ПАТ ОБЛАСНИЙ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 37
179. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
49

180. ПАТ ОДЕСКАБЕЛЬ 108
181. ПАТ ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«ХОЛОДМАШ»
56

182. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК 35
183. ТОВ ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ «СОНЯЧНА 

ДОЛИНА»
56

184. ТОВ ОПТІМА-ФАРМ ЛТД 104
185. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №1 83
186. ВАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №5 108
187. ПАТ ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 34
188. ПАТ ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 78
189. ПАТ ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД 119
190. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА 
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

68

191. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ГУСЯТИНГАЗ»

13

192. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«РІВНЕГАЗ»

41

193. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«РІВНЕГАЗ»

54

194. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«РІВНЕОБЛГАЗ»

50

195. ПРАТ ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХАРКІВТУРИСТ» 94
196. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 88
197. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 89
198. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБІВ № 1
22

199. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 55
200. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 56
201. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 59
202.  ПРИВАТНЕ ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ 
«ВІННИЦЯТУРИСТ»

63

203. ПАТ ПРОЖЕКТОР 114
204. ПРАТ ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ 68
205. ПРАТ ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНЬ» 95
206. ПАТ ПРОМПРИЛАД 121
207. ПРАТ ПРОСКУРІВ 83
208. ПРАТ ПРОФЕСІОНАЛ 30
209. ПРАТ РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629 107
210. ПРАТ РАДІАНТ 77
211. ПРАТ РАЙАГРОХІМ 95
212. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕМОВНА КОМПАНІЯ 

«ТОНІС-ЦЕНТР»
73

213. ПАТ РЕГІОН-БАНК 70
214. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 56
215. ПАТ РЕМПОБУТТЕХНІКА-ХЕРСОН 37
216. ПРАТ РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ 27

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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124

217. ПРАТ РЕНЕСАНС ЖИТТЯ 57
218. ПРАТ РЕНОМЕ 112
219. ПРАТ РИНКОВИЙ 29
220. ПАТ РІВНЕАЗОТ 27
221. ПРАТ РОДИНА 68
222. ПРАТ РОДОС 79
223. ПРАТ РУСИН 114
224. ПРАТ РУСИН 118
225. ПАТ САН ІНБЕВ УКРАЇНА 105
226. ПРАТ СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 41
227. ПРАТ СЕРЕДНЯНКА 104
228. ПРАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ 77
229. ПАТ СКЛОПРИЛАД 85
230. ПАТ СЛАВУТИЧ 77
231. ПАТ СЛОВЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 61
232. ПАТ СЛОВЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 65
233. ПРАТ СМАК. 89
234. ПРАТ СМАК. 117
235. ПРАТ СМАК. 117
236. ПАТ СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 112
237. ТОВ СОНЕТ 64
238. ПРАТ СОСНИЦЬКИЙ «РАЙАГРОХІМ» 21
239. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №595
115

240. ПРАТ СТОЖАРИ 83
241. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 112
242. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» 82
243. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» 122
244. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» 18
245. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ» 93
246. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» 24
247. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» 94
248. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ 

СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ»
62

249. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ»

90

250. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ»

92

251. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЛЬЯНС 87
252. ПРАТ СУМИ-АВТО 10
253. ПРАТ СУМИ-АВТО 16
254. ПАТ СУМИ-АВТО 83
255. ПАТ СУМИОБЛЕНЕРГО 99
256. ПРАТ СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 17
257. ПРАТ СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 18
258. ПРАТ ТАГАНЧА 30
259. ПАТ ТЕРЕМНО-ХЛІБ 109
260. ПРАТ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«ЗАПОРІЖЖЯ»
39

261. ПАТ ТЕРМОПРИЛАД 8
262. ПРАТ ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «ЕЛЕКТРОНІКА» 122
263. ПРАТ ТИВРІВСЬКЕ АТП-10543 24
264. ПАТ ТРЕСТ КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ 109
265. ПРАТ УЖГОРОДОПТТОРГ 43
266. ПАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН» 33
267. СПАТ УКРАЇНА 35
268. СПРАТ УКРАЇНА 36
269. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

РАДІОАПАРАТУРИ
54

270. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ 
ЦЕНТР

91

271. ПАТ УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ 8
272. ПАТ УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ 9
273. ПАТ УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ 26
274. ПРАТ УКРНАФТОПРОМ 117
275. ПАТ УКРНАФТОХІМПРОЕКТ 115
276. ПАТ УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ 101
277. ПАТ УКРПАПІРПРОМ 111
278. ПРАТ УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ 13
279. ПРАТ УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ 23
280. ПРАТ УМАНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 119
281. ПАТ УНІВЕРСАМ-2 40
282. ПРАТ УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ УБ ХАЕС
18

283. ПАТ ФАСТІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 32
284. ПРАТ ФЕРМА ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ 48
285. ПРАТ ФІРМА «БАКАЛІЯ» 83
286. ПРАТ ФІРМА «ЕЛІПС» 93
287. ТОВ ФІТО-ЛЕК 72
288. ПРАТ ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС» 115
289. ПАТ ФОРУМ САТЕЛІТ 9
290. ТОВ ХАРКІВЖИТЛО 39
291. ПАТ ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА 73
292. ПАТ ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА 71
293. ПРАТ ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА

ІМ. М.В. ФРУНЗЕ
72

294. ВАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

70

295. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО-16368

41

296. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 72
297. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 
«ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА»

39

298. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 73
299. ПАТ ХЕРСОНВОДПРОЕКТ 41
300. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ЗАРЯД» 46
301. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ЗАРЯД» 47
302. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ 58
303. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 

РИТМ
73

304. ТОВ ЦЕНТРОБІЙ 66
305. ПАТ ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ 87
306. ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО 28
307. ПРАТ ЧЕРКАСЬКА ФІРМА «МЕБЛІ» 121
308. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 3
309. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 64
310. ПРАТ ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГРУПА 

«SU GROUP»
121

311. ПАТ ШКІРСИРОВИННИЙ ЗАВОД 98
312. ПРАТ ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС 104
313. ПРАТ ЮНІСТЬ 105
314. ПРАТ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ 

ІНВЕСТ»
67

315. ПАТ ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 45
316. ПАТ ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 45
317. ПАТ ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 46
318. ПРАТ ЯНТАР 92
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тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17072
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
13.04.2017 р. 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


