
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення про оприлюднення проекту 
нормативно-правого акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку (далі – НКЦПФР) «Про затверджен-
ня Змін до Системи довідників та класифікаторів Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
(далі – проект рішення) розроблено відповідно до пункту 13 
статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», статті 41 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України 
від 16 листопада 2017 року № 2210 - VIII «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спро-
щення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітен-
тами цінних паперів», з метою забезпечення ефективно-
го функціонування інформаційної системи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку  

Законом України від 16.11.2017 № 2210-VІІІ «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емі-
тентами цінних паперів» внесені зміни, зокрема, до стат-
ті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ри-
нок». У зв’язку з чим змінився перелік особливих 
інформацій, що розкриваються емітентами цінних папе-
рів. 

Відповідно до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів затвердженого рішенням Ко-
місії від 03.12.2013 № 2826 розкриття інформації емітен-
тами цінних паперів здійснюється із використанням Сис-
теми довідників та класифікаторів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку затвердженої рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 08.05.2012 № 646 (далі – Система довідників).

Враховуючи наведене, було запропоновано внести 
зміни до Системи довідників.

Змінами до Системи довідників передбачено:
довідник 19 «Дати вчинення дій» доповнити новими 

позиціями;
довідник 21 «Перелік та коди видів адміністративних 

даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери» 
доповнити новими позиціями;

доповнити новим довідником такого змісту - «Довідник 48 
«Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товари-
ством правочину»;

доповнити новим довідником такого змісту - «Довідник 49 
«Ознаки заінтересованості у вчиненні правочину»;

доповнити новим довідником такого змісту - «Довідник 50 
«Афілійовані особи»;

доповнити новим довідником такого змісту - «Довідник 51 
«Випадки подання повідомлення, передбаченого части-
ною дев’ятою статті 64-1 Закону України «Про акціонерні 
товариства».

Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання можуть над-
силати свої пропозиції та зауваження до проекту рішен-
ня поштою на адресу Комісії: 01010, м. Київ-601, вул. Мос-
ковська, 8, корп. 30 Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку, департамент інформаційних техно-
логій, it@nssmc.gov.ua. 

Проект рішення буде оприлюднений на офіційному 
сайті НКЦПФР: http//www.nssmc.gov.ua. 

Зазначений проект рішення буде оприлюднений на 
офіційному сайті НКЦПФР не пізніше п'яти робочих днів 
з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення 
проекту нормативно-правового акта в офіційному видан-
ні НКЦПФР. Строк, протягом якого приймаються заува-
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ження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, становить десять робочих днів з дати опри-
люднення проекту рішення.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

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 ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 3 розділу V 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листо-
пада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17 грудня 2013 року за №2128/24660 (зі 
змінами), та відповідно до наданих документів Приват-
ним акціонерним товариством «КІНТО» для виключення 
відомостей про Закритий недиверсифікований пайовий 
інвестиційний фонд «КІНТО-Бонд», реєстраційний код за 
Реєстром: 23200504, з Єдиного державного реєстру ін-
ститутів спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією 
скасовано реєстрацію регламенту Закритого недивер-
сифікованого пайового інвестиційного фонду 
«КІнТо-Бонд» Приватного акціонерного товариства 
«КІнТо», зареєстрованого 14.04.2017 року. Анульовано 
свідоцтво про внесення відомостей про Закритий неди-
версифікований пайовий інвестиційний фонд «КІНТО-
Бонд», реєстраційний код за Реєстром: 23200504, При-
ватного акціонерного товариства «КІНТО» до Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування 
від 14.04.2017 року № 00504, видане Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку – розпоря-
дження № 0330-ІС від 27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Нео Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, 
м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв’язку з достроковим по-
гашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій ПраТ «нео віта» серії аQ. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії АQ від 
21.04.2016 №44/2/2016, дата видачі свідоцтва – 
06.06.2016, дата видачі дубліката – 06.04.2018, видане 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 66-Кф-С-о від 
27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Нео Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, 
м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв’язку з достроковим по-
гашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій ПраТ «нео віта» серії аR. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії АR від 
21.04.2016 №45/2/2016, дата видачі свідоцтва – 
18.07.2016, дата видачі дубліката – 06.04.2018, видане 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 67-Кф-С-о від 
27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Нео Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, 
м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв’язку з достроковим по-
гашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій ПраТ «нео віта» серії аS. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії АS від 
21.04.2016 №46/2/2016, дата видачі свідо-
цтва –26.07.2016, дата видачі дубліката – 06.04.2018, ви-
дане Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження № 68-Кф-С-о 
від 27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від 
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ПрАТ «Нео Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, 
м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв’язку з достроковим по-
гашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій ПраТ «нео віта» серії аT. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії АT від 
21.04.2016 №47/2/2016, дата видачі свідоцтва – 
18.05.2016, дата видачі дубліката – 06.04.2018, видане 
Національною комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 69-Кф-С-о від  
27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Нео Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, 
м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв’язку з достроковим по-
гашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій ПраТ «нео віта» серії аU. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії АU від 
21.04.2016 №48/2/2016, дата видачі свідоцтва – 
03.08.2016, дата видачі дубліката – 06.04.2018, видане 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 70-Кф-С-о від 
27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Нео Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, 
м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв’язку з достроковим по-
гашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій ПраТ «нео віта» серії аV. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії АV від 
21.04.2016 №49/2/2016, дата видачі свідоцтва – 
03.08.2016, дата видачі дубліката – 06.04.2018, видане 
Національною комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 71-Кф-С-о від  
27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Нео Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, 
м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв’язку з достроковим по-
гашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій ПраТ «нео віта» серії аW. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії АW від 
21.04.2016 №50/2/2016, дата видачі свідоцтва – 
17.08.2016, дата видачі дубліката – 06.04.2018, видане 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 72-Кф-С-о від 
27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Нео Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, 
м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв’язку з достроковим по-
гашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій ПраТ «нео віта» серії аX. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії АX від 
21.04.2016 №51/2/2016, дата видачі свідоцтва – 
08.06.2016, дата видачі дубліката – 06.04.2018, видане 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 73-Кф-С-о від 
27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Нео Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, 
м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасування 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «ПриКар-
ПаТСьКа ІнвеСТицІйна КомПанІя «ПрІнКом» 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20542223. Місцезнаходження 

емітента: м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок буд.22 оф. 300. Телефон емі-
тента: 0342532320. Електронна поштова адреса:princom@com.if.ua 

Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.princom.com.ua
Зміна складу посадових осіб емітента
Згiдно рiшення зборiв акцiонерiв протокол № 1/2018 вiд 26.04.2018р. у 

зв'язку з закiнченням термiну перебування припинено повноваження: 
Голови Наглядової ради Юр'яка Вiталiя Дмитровича Акцiями товари-

ства не володiє, на посадi перебував 3 роки. Члена Наглядової ради Бо-
бришової Мирослави Iванiвни . Акцiями товариства не володiє, на посадi 
перебувала 3 роки. Члена Наглядової ради Фiщука Романа Миколайовича. 
Акцiями товариства не володiє, на посадi перебував 3 роки. 

Згiдно рiшення зборiв акцiонерiв протокол № 1/2018 вiд 26.04.2018р. 
обрано:

Голову Наглядової ради Юр'яка Вiталiя Дмитровича. Акцiями товари-

ства не володiє, є представником акцiонера Лютого Ярослава Васильови-
ча, який володiє 94.2778% Статутного капiталу товариства.Попередня по-
сада - Заступник начальника вiддiлу збуту ПрАТ «Iвано-Франкiвськцемент». 
Обрано на термiн 3 роки. 

Члена Наглядової ради Бобришову Мирославу Iванiвну. Акцiями това-
риства не володiє, є представником акцiонера Лютого Ярослава Васильо-
вича, який володiє 94.2778% Статутного капiталу товариства.Попередня 
посада - ТОВ «АПФ «Iнтеркомис» начальник вiддiлу персонiфiкованого 
облiку. Обрано на термiн 3 роки. 

Члена Наглядової ради Фiщука Роман Миколайовича. Акцiями товариства 
не володiє, є представником акцiонера Лютого Ярослава Васильовича, який 
володiє 94.2778% Статутного капiталу товариства. Попередня посада - Цен-
тральна мiська клiнiчна лiкарня №1, лiкар. Обрано на термiн 3 роки. 

Вищезгадані посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних да-
них, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
тяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством

Директор Савицька Л.Г.

реєстрації випуску облігацій у зв’язку з достроковим по-
гашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій ПраТ «нео віта» серії аY. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії АY від 
21.04.2016 №52/2/2016, дата видачі свідоцтва – 
01.06.2016, дата видачі дубліката – 06.04.2018, видане 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 74-Кф-С-о від 
27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Нео Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, 
м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв’язку з достроковим по-
гашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій ПраТ «нео віта» серії аZ. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії АZ від 
21.04.2016 №53/2/2016, дата видачі свідоцтва – 
17.06.2016, дата видачі дубліката – 06.04.2018, видане 
Національною комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 75-Кф-С-о від  
27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових організа-
цій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної ко-
місії 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 
відповідно до документів, отриманих від ПрАТ «Нео Віта», 
код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, м. Київ, Кловський 
узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасування реєстрації випуску 
облігацій у зв’язку з достроковим погашенням облігацій, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій ПраТ «нео віта» 
серії ва. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПрАТ «Нео Віта» серії ВА від 21.04.2016 №54/2/2016, дата 
видачі свідоцтва – 06.07.2016, дата видачі дубліката – 
06.04.2018, видане Національною комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 76-Кф-С-о від 27 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових організа-
цій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної ко-
місії 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 
відповідно до документів, отриманих від ПрАТ «Нео Віта», 
код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, м. Київ, Кловський 
узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасування реєстрації випуску 
облігацій у зв’язку з достроковим погашенням облігацій, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій ПраТ «нео віта» 
серії вв. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПрАТ «Нео Віта» серії ВВ від 21.04.2016 №55/2/2016, дата 
видачі свідоцтва – 18.07.2016, дата видачі дубліката – 
06.04.2018, видане Національною комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 77-Кф-С-о від 27 квітня 2018 року. 

02.05.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, тел./факс: 

(044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцПфр обов’язкове.
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Річними Загальними зборами акціонерів аТ «УКрСиББанК», які 
відбулись 27 квітня 2018 року у відповідності до вимог Закону України «Про 
акціонерні товариства» та Статуту АТ «УкрСиббанк», прийнято рішення 
про припинення повноважень усіх членів Спостережної Ради АТ «УкрСиб-
банк» та переобрання Спостережної Ради у повному складі:

1. Франсуа Бенароя (Francois Benaroya) – представник BNP Paribas 
(БНП Паріба), Голова Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк». Паспорт: 
09РІ55611, виданий 18.09.2009 р., КИЇВ (АМБ). Посади, які обіймав протя-
гом останніх п'яти років: Голова роздрібного, середнього та малого бізнесу, 
Міжнародний роздрібний бізнес, БНП Паріба (2011 р. – 2013 р.), Заступник 
Голови Правління з питань інтеграції та роздрібного бізнесу, БГЗ БНП Парі-
ба, Польща (2014 р. – 2017 р. ), Керуючий регіону Центральної, Східної Єв-
ропи та Туреччини, Міжнародний Роздрібний Бізнес, БНП Паріба (з кінця 
2017 р.). Набув повноважень члена Спостережної ради  
АТ «УкрСиббанк» з 25.01.2018 року на підставі письмового повiдомлення 
вiд акцiонера БНП Парiба. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непо-
гашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

2. Домінік Меню (Dominique Menu) - представник BNP Paribas (БНП Па-
ріба), член Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк». Паспорт: серії 10АD97236 
виданий Посольством Франції в Україні 12.02.2010 р. Посади, які обіймав 
протягом останніх п'яти років: Голова Представництва БНП Паріба в Украї-
ні. Займав посаду члена Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» протягом 12 
років. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за 
корисливі та посадові злочини відсутня; 

3. Генрі Расселл (Henry Russell) – представник EBRD (ЄБРР), член Спо-
стережної Ради АТ «УкрСиббанк». Паспорт: 443377187, виданий 16.05.2008 
Державним Департаментом США. Посади, які обіймав протягом останніх 
п'яти років: Директор, Західні Балкани, Білорусія, Молдова, Україна, Група 
фінансових установ, Європейський банк реконструкції розвитку. Займав 
посаду члена Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» з 29.05.2017 р. Част-
кою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі 
та посадові злочини відсутня; 

4. Жан-Марк Бюрезі (Jean Marc Buresi) - представник BNP Paribas (БНП 
Паріба), член Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк». Паспорт: 11CF20500, 
виданий 11.07.2011р. Префектурою О-де-Сен. Посади, які обіймав протягом 
останніх п'яти років: Голова Споживчого кредитування Інсайд, БНП Паріба 
Споживче кредитування, Голова Продажів і Маркетингу, БНП Паріба Спо-
живче кредитування. Займав посаду члена Спостережної Ради  
АТ «УкрСиббанк» протягом 4 років. Часткою у статутному капіталі не воло-

діє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
5. Бертран Барр'є (Bertrand Barrier) – незалежний член Спостережної 

Ради АТ «УкрСиббанк». Паспорт: 13 FV 10689 виданий Посольством Фран-
ції в Україні, Київ, 27.11.2013 р. Посади, які обіймав протягом п’яти років: 
Партнер юридичної компанії ТОВ «Жанте Україна», партнер в Представни-
цтві юридичної компанії «Гід Луарет Нуель», м. Київ, Україна. Займав по-
саду члена Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» протягом 3 років. Не є 
асоційованою особою члена правління АТ «УкрСиббанк», представником 
споріднених або афілійованих осіб АТ «УкрСиббанк», акціонером або його 
представником. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена су-
димість за корисливі та посадові злочини відсутня; 

6. Олів’є Бомсель (Olivier Bomsel) - незалежний член Спостережної 
Ради АТ «УкрСиббанк». Паспорт: 13 CR 56782 виданий Префектурою по-
ліції, 10.10.2013 р. Посади, які обіймав протягом п’яти років: Професор еко-
номічних наук, Старший науковий співробітник, Гірнича школа Парижу, 
Франція. Не є асоційованою особою члена правління АТ «УкрСиббанк», 
представником споріднених або афілійованих осіб АТ «УкрСиббанк», акці-
онером або його представником. Часткою у статутному капіталі не володіє. 
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; 

7. Данiель, Морiс, Енрi АСТРО (Daniel, Maurice, Henry ASRTRAUD) - пред-
ставник BNP Paribas (БНП Паріба), член Спостережної Ради  
АТ «УкрСиббанк». Паспорт: 11CY 44393, виданий 09.11.2011 р. Посольством 
Францiї в Києвi, Україна. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: Голо-
вний операційний директор Міжнародного роздрібного бізнесу БНП Паріба, 
член Правління в дочірніх компаніях БНП Паріба в Гвінеї та Сербії, Співкерівник 
з питань інтеграції між БНП Паріба Польска, Банком БГЗ та Банком Сігма, член 
Правління БНП Паріба Ріел Істейт Польща. Набув повноважень члена Спосте-
режної ради АТ «УкрСиббанк» з 01.11.2016 року на підставі письмового 
повiдомлення вiд акцiонера БНП Парiба. Часткою у статутному капіталі не воло-
діє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

8. Філіп, Марі, Ален АГІНЬЄ (Philippe, Marie, Alain AGUIGNIER) - представ-
ник BNP Paribas (БНП Паріба), член Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк». 
Паспорт: 13FV31738, виданий 29.07.2014 р. Генеральним консульством 
Франції у Гонконгу. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: Керів-
ник Роздрібного бізнесу БНП Паріба, Гонконг, Голова Міжнародного Роздріб-
ного бізнесу Північної Африки, БНП Паріба. Набув повноважень члена Спо-
стережної ради АТ «УкрСиббанк» з 15.03.2017 року на підставі письмового 
повiдомлення вiд акцiонера БНП Парiба. Часткою у статутному капіталі не 
володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

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

тю) емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"ХарМ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

30655196

3. Місцезнаходження емітента 62371 Харкiвська область, 
Дергачiвський р-н, с. Подвiрки 
вулиця Сумський шлях, будинок 53

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

xarm@ft.net.ua

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

http://harm.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Ткач Вiкторiя Василiвна (пас-
порт: серiя МН номер 370112 виданий Пiсочинським ВМ Харкiвського РВ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 21.11.2001) припинено повноваження 
25.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 25.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 30.04.2015 року. 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Ткач Вiкторiя Василiвна (пас-
порт: серiя МН номер 370112 виданий Пiсочинським ВМ Харкiвського РВ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 21.11.2001) призначено на посаду 
25.04.2018р. рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 
25.04.2018р.) з числа обраних загальними зборами членiв Ревiзiйної комiсiї, 
термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: ТОВ «ТЕХНОКОМ» економiст з бух-

галтерського облiку i аналiзу господарської дiяльностi; ТОВ «СЛОБОЖАН-
СЬКИЙ МИЛОВАР» економiст (ревiзор). 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Яцина Олександр Петрович 
(паспорт: серiя МК номер 446843 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВ-
СУ в Харкiвськiй областi, 26.02.1997) припинено повноваження 25.04.2018 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
25.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 30.04.2015 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Яцина Олександр Петрович 
(паспорт: серiя МК номер 446843 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВ-
СУ в Харкiвськiй областi, 26.02.1997) обрано на посаду 25.04.2018р. за-
гальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 25.04.2018р.), 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: ТОВ «ХIМIМПЕКС» заступник директора; ТОВ «ФА-
БРИКА ЧИСТОТИ i КРАСИ» директор. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Невзоров Вячеслав Олексан-
дрович (паспорт: серiя ММ номер 132530 виданий Московським МВ ХМУ-
УМВС України в Харкiвськiй областi, 18.02.1999) припинено повноваження 
25.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 25.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 30.04.2015 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Невзоров Вячеслав Олексан-
дрович (паспорт: серiя ММ номер 132530 виданий Московським МВ ХМУ-
УМВС України в Харкiвськiй областi, 18.02.1999) обрано на посаду 
25.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 25.04.2018р.), 
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: Державна iнспекцiя з енергозбережен-
ня - головний спецiалiст вiддiлу бухгалтерського облiку, звiтностi та 
дiловодства територiального управлiння по Харкiвськiй областi; ТОВ «СЛО-
БОЖАНСЬКИЙ МИЛОВАР» головний iнженер.

Голова правлiння ____________ Пiнчук Людмила Володимирiвна

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво “Харм”
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ПовІдомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

«ВФ Україна»
2. Код за ЄДРПОУ: 1433393
3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, Лейпцизька, 15
4. Міжміський код, телефон та факс: 0443895800 0443895806
5. Електронна поштова адреса: ntarasova@vodafone.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.mts.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст повідомлення
На підставі Рішення Річних загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства «ВФ Україна» (надалі – емітент, Товариство) 
від 26.04.2018 року (Протокол Річних загальних зборів № 41 від 
26.04.2018 р.) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а 
саме:

-припинено повноваження Голови Наглядової ради Зоммера Рона 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Зоммер Рон перебу-
вав на посаді члена Наглядової ради з 14.08.2017 року, а в якості Голови 
Наглядової ради – з 22.09.2017 року. Зміни у персональному складі по-
садових осіб прийнято відповідно до рішення Наглядової ради емітента 
у порядку, передбаченому статутом емітента. Посадова особа не воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

-припинено повноваження члена Наглядової ради Тулгана Джошуа 
Блейра (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Тулган Джо-
шуа Блейр перебував на посаді члена Наглядової ради з 14.08.2017 
року. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно 
до рішення Наглядової ради емітента у порядку, передбаченому стату-
том емітента. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі 
емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Корня Олексiя 
Валерiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Корня 
Олексiй Валерiйович перебував на посаді члена Наглядової ради з 
14.08.2017 року. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято 
відповідно до рішення Наглядової ради емітента у порядку, передбаче-
ному статутом емітента. Посадова особа не володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Дубовскова 
Андрiя Анатолiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Дубовсков Андрiй Анатолiйович перебував на посаді члена Наглядової 
ради з 14.08.2017 року. Зміни у персональному складі посадових осіб 
прийнято відповідно до рішення Наглядової ради емітента у порядку, 
передбаченому статутом емітента. Посадова особа не володіє часткою 
в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Дмитрієва Кирила 
Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Дмитрієв Кирило Олександрович перебував на посаді члена Наглядової 
ради з 14.08.2017 року. Зміни у персональному складі посадових осіб 
прийнято відповідно до рішення Наглядової ради емітента у порядку, 
передбаченому статутом емітента. Посадова особа не володіє часткою 
в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом Наглядової ради емітента Зоммера Рона (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю обран-
ня нового складу Наглядової ради, з 26.04.2018 року. Посадову особу 
обрано на три роки. Кандидатура висунута Приватною компанією з об-
меженою відповідальністю Preludium B.V., яка є акціонером ПрАТ «ВФ 
Україна», що володiє 773 845 495 простими іменними акціями ПрАТ «ВФ 
Україна», що складає 99% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй 
ПрАТ «ВФ Україна». Особа не володіє часткою в статутному капiталi 
емітента та є представником акціонера Preludium B.V. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повно-
важення та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положен-
ням про Наглядову раду Товариства. Перелiк попереднiх посад за 
останнi п'ять рокiв: з 1998 року i по теперішній час є членом Наглядової 
ради компанiї «Munich Reinsurance» (Нiмеччина), з 2006 року i по тепе-
рішній час є членом Ради директорiв компанiї «Tata Consultancy 
Services» (Iндiя), з 2009 року i по теперiшнiй час є Головою Ради дирек-

торів ПАТ «МТС», з 2013 року i по теперiшнiй час є членом Комiтету зi 
стратегії Ради директорів ПАТ «МТС»;

- обрано членом Наглядової ради емітента Тулгана Джошуа Блейра 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхід-
ністю обрання нового складу Наглядової ради, з 26.04.2018 року. По-
садову особу обрано на три роки. Кандидатура висунута Приватною 
компанією з обмеженою вiдповiдальнiстю Preludium B.V., яка є 
акцiонером ПрАТ «ВФ Україна», що володiє 773 845 495 простими 
iменними акцiями ПрАТ «ВФ Україна», що складає 99% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «ВФ Україна». Особа не володiє част-
кою в статутному капiталi емітента та є представником акціонера 
Preludium B.V. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи 
визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з червня 2006 р. i по 
теперiшнiй час - Директор з корпоративних фiнансiв та зв'язкiв з 
iнвесторами ПАТ «МТС»;

- обрано членом Наглядової ради емітента Корня Олексiя 
Валерiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку 
з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, з 26.04.2018 
року. Посадову особу обрано на три роки. Кандидатура висунута При-
ватною компанією з обмеженою вiдповiдальнiстю Preludium B.V., яка є 
акцiонером ПрАТ «ВФ Україна», що володiє 773 845 495 простими 
iменними акцiями ПрАТ «ВФ Україна», що складає 99% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «ВФ Україна». Особа не володiє част-
кою в статутному капiталi емітента та є представником акціонера 
Preludium B.V. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи 
визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2010 по 2016 рр. 
обiймав посаду Вiце-президента з фiнансiв та iнвестицiй ВАТ «МТС», 
член Правлiння ВАТ «МТС». З 2016 р. обiймав посаду Вiце-президента 
з фiнансiв, iнвестицiй, злиття та поглинань ПАТ «МТС», член Правлiння 
ПАТ «МТС», з березня 2018 року – Президент ПАТ «МТС»;

- обрано членом Наглядової ради емітента Дмитрієва Кирила 
Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, з 
26.04.2018 року. Посадову особу обрано на три роки. Кандидатура 
висунута Приватною компанією з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Preludium B.V., яка є акцiонером ПрАТ «ВФ Україна», що володiє  
773 845 495 простими iменними акцiями ПрАТ «ВФ Україна», що 
складає 99% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «ВФ Укра-
їна». Особа не володiє часткою в статутному капiталi емітента та є 
представником акціонера Preludium B.V. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноважен-
ня та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням 
про Наглядову раду Товариства. Перелiк попереднiх посад за останнi 
п'ять рокiв: з 2011 р. - Директор Макро-регiону «Северо-Запад»  
ВАТ «МТС». З 2014 р. - Директор Макро-регiону «Москва» ВАТ «МТС», 
член Правлiння ВАТ «МТС». З травня 2016 р. i по теперiшнiй час 
обiймає посаду Вiце-президента з продажу та обслуговуванню  
ПАТ «МТС», член Правлiння ПАТ «МТС»;

- обрано членом Наглядової ради емітента Смелкова Андрія Генна-
дійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, з 26.04.2018 року. 
Посадову особу обрано на три роки. Кандидатура висунута Приватною 
компанією з обмеженою вiдповiдальнiстю Preludium B.V., яка є 
акцiонером ПрАТ «ВФ Україна», що володiє 773 845 495 простими 
iменними акцiями ПрАТ «ВФ Україна», що складає 99% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «ВФ Україна». Особа не володiє част-
кою в статутному капiталi емітента та є представником акціонера 
Preludium B.V. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи 
визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2010 по 2013 рр. 
обiймав посаду Голови Правління ТОО «Мобайл Телеком Сервис». З 
2016 р. по теперішній час Член Правління – Віце-Президент, Директор 
бізнес-одиниці «МТС Зарубежные компании». 

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

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

Генеральний директор  Устинова ольга володимирівна 
26.04.2018 р.

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво
«вф УКраїна»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПриваТне аКцiонерне 
ТовариСТво "УКраїн-
СьКа фондова Бiржа"

2. Код за ЄДРПОУ 14281095
3. Місцезнаходження 01034, м. Київ, пров. Рильський, 10
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 279-41-58 (044) 278-51-40
5. Електронна поштова адреса use@ukrse.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

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

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

ii. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Статуту ПрАТ «Українська фондова бiржа» у зв'язку з прий-

няттям Загальними зборами акцiонерiв рiшення про обрання нових членiв 
Бiржової ради ПрАТ «Українська фондова бiржа» (протокол №1 вiд 
27.04.2018р.) припинено повноваження Колеснiкова Анатолiя Андрiйовича 
(паспорт: серiя СН №511638, виданий 16.09.1997р. Старокиївським РУГУ 
МВСУ в м. Києвi), який перебував на посадi Голови Бiржової ради ПрАТ «Укра-
їнська фондова бiржа» з 29.04.2015р. Часткою у статутному капiталi емiтента 
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до Статуту ПрАТ «Українська фондова бiржа» у зв'язку з прий-
няттям Загальними зборами акцiонерiв рiшення про обрання нових членiв 
Бiржової ради ПрАТ «Українська фондова бiржа» (протокол №1 вiд 
27.04.2018р.) припинено повноваження Стрiли Миколи Фiлоновича (паспорт: 
серiя СН №700022, виданий 23.01.1998р. Печерським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi), який перебував на посадi члена Бiржової ради ПрАТ «Українська 
фондова бiржа» з 29.04.2015 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до Статуту ПрАТ «Українська фондова бiржа» у зв'язку з прий-
няттям Загальними зборами акцiонерiв рiшення про обрання нових членiв 
Бiржової ради ПрАТ «Українська фондова бiржа» (протокол №1 вiд 
27.04.2018р.) припинено повноваження Гуменюка Василя Васильовича (пас-
порт: серiя СН №534455, виданий 12.09.1997р. Днiпровським РУГУ МВСУ в 
м. Києвi), який перебував на посадi члена Бiржової ради ПрАТ «Українська 
фондова бiржа» з 29.04.2015 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до Статуту ПрАТ «Українська фондова бiржа» у зв'язку з прий-
няттям Загальними зборами акцiонерiв рiшення про обрання нових членiв 
Бiржової ради ПрАТ «Українська фондова бiржа» (протокол №1 вiд 
27.04.2018р.) припинено повноваження Яроша Миколи Федоровича (паспорт: 
серiя СН №706093, виданий Радянським РУГУ МВСУ в м. Києвi 27.01.1998р.), 
який перебував на посадi члена Бiржової ради ПрАТ «Українська фондова 
бiржа» з 29.04.2015 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв ПрАТ «Українська фондова бiржа» 
(протокол №1 вiд 27.04.2018р.) у зв'язку iз закiнченням строку перебування на 
посадi припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Українська 
фондова бiржа» Ходака Максима Iвановича (паспорт: серiї ММ №721207, ви-
даний 18.12.2000р. Київським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл.), який пере-
бував на посадi з 29.04.2015р. Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв ПрАТ «Українська фондова бiржа» 
(протокол №1 вiд 27.04.2018р.) у зв'язку iз закiнченням строку перебування на 
посадi припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Українська 
фондова бiржа» Топiшка Анатолiя Iвановича (паспорт: серiя СН №815155, ви-
даний Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.Києвi 26 травня 1998р.), який пере-
бував на посадi з 29.04.2015р. Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв ПрАТ «Українська фондова 
бiржа» (протокол №1 вiд 29.04.2015р.) у зв'язку iз закiнченням строку пере-
бування на посадi припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «Українська фондова бiржа» Шевченка Сергiя Анатолiйовича (згоди 
на розкриття паспортних даних не надав), який перебував на посадi з 
29.04.2015р.Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Українська фондо-
ва бiржа» (протокол №1 вiд 27.04.2018р.) та рiшення Бiржової ради ПрАТ «Укра-
їнська фондова бiржа» (протокол №6 вiд 27.04.2018р.) було обрано головою 
Бiржової ради ПрАТ «Українська фондова бiржа» Яцюк Ганну Валентинiвну 
(паспорт: серiя СО №189301 вiд 10.08.1999р., виданий Днiпровським РУГУ МВС 
України в м. Києвi). Строк, на який призначено особу: 3 роки. Часткою у статутно-
му капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Ранiше обiймала посаду Заступника Голови правлiння 
ПрАТ «Українська фондова бiржа». Також обiймає посаду Вiце-Президента 
Асоцiацiї товарної нумерацiї «ДжiЕс1 Україна» (мiсцезнаходження: м. Київ, 
вул. Артема, 26). Є представником акцiонера акцiонера - юридичної особи, що 

має частку менше 5 вiдсоткiв статутного капiталу УФБ. 
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Українська 

фондова бiржа» (протокол №1 вiд 27.04.2018р.) було обрано членом 
Бiржової ради ПрАТ «Українська фондова бiржа» Стрiлу Миколу Фiлоновича 
(Паспорт: серiя СН №700022, виданий 23.01.1998 р. Печерським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi). Строк, на який призначено особу: 3 роки. Ранiше 
обiймав посаду члена Бiржової ради ПрАТ «Українська фондова бiржа», 
посаду голови наглядової ради АТ «БРОКБIЗНЕСБАНК». Часткою у статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Є представником акцiонера - юридичної особи, 
що має частку менше 5 вiдсоткiв статутного капiталу УФБ.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Українська 
фондова бiржа» (протокол №1 вiд 27.04.2018р.) було обрано членом 
Бiржової ради ПрАТ «Українська фондова бiржа» Коваленка Валентина 
Андрiйовича (паспорт: серiя ТТ № 149926 вiд16.12.2012, виданий Дарниць-
ким РУ ГУ МВС України в м. Києвi).Строк, на який призначено особу: 3 роки. 
Обiймає посаду Директора ПП «УКРЛЕГПРОМ КОНСАЛТ». Часткою у ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Є представником акцiонера - юридичної особи, 
що має частку менше 5 вiдсоткiв статутного капiталу УФБ.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Українська фон-
дова бiржа» (протокол №1 вiд 27.04.2018р.) було обрано членом Бiржової 
ради ПрАТ «Українська фондова бiржа» Пєхоту Володимира Юлiйовича (Пас-
порт: серiя МЕ №218461 вiд10.06.2003р., виданий Печерським РУ ГУ МВС 
України в м.Києвi ). Строк, на який призначено особу: 3 роки. Часткою у статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Є представником акцiонера - юридичної особи, що 
має частку 34,45 вiдсоткiв статутного капiталу УФБ.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Українська 
фондова бiржа» (протокол №1 вiд 27.04.2018р.) було обрано членом 
Бiржової ради ПрАТ «Українська фондова бiржа» Корнiєнка Анатолiя 
Iвановича (Паспорт: серiя СН №118105, виданий Печерським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 30.01.1996 року).Строк, на який призначено особу:  
3 роки. Обiймає посаду Радника Голови КМДА. Часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Є представником акцiонера - юридичної особи, 
що має частку 53.25 вiдсоткiв статутного капiталу УФБ.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв ПрАТ «Українська фондова 
бiржа» (протокол №1 вiд 27.04.2018р.) та рiшення Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «Українська фондова бiржа» (протокол №2 вiд 27.04.2018р.) було об-
рано головою Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Українська фондова бiржа» Ходака 
Максима Iвановича (Паспорт: серiя ММ №721207, виданий 18.12.2000 р. 
Київським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл.). Строк, на який призначено 
особу: 3 роки. Ранiше обiймав посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Укра-
їнська фондова бiржа». Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв ПрАТ «Українська фондова 
бiржа» (протокол №1 вiд 27.04.2018р.) було обрано членом Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «Українська фондова бiржа» Топiшка Анатолiя Iвановича (паспорт: 
серiя СН №815155, виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.Києвi  
26 травня 1998р.).Строк, на який призначено особу: 3 роки. Ранiше обiймав 
посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Українська фондова бiржа». Обiймає 
посаду Директора Асоцiацiї дiлового спiвробiтництва «Український 
мiжнародний культурний центр». Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв ПрАТ «Українська фондова 
бiржа» (протокол №1 вiд 27.04.2018р.) було обрано членом Ревiзiйної 
комiсiї ПрАТ «Українська фондова бiржа» Яцюка В'ячеслава Анатолiйовича 
(паспорт серiї СН № 374189, виданий Мiнським РУ ГУ МВСУ в м. Києвi, 
05.12.1996р.). Строк, на який призначено особу: 3 роки. Ранiше обiймав 
посаду Системного адмiнiстратора, менеджера iнформацiйних систм 
управлiння в Мiжнародном благодiйном фонд «Альянс». Також з 2012р. є 
Фiзичною особою-пiдприємцем. Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Протоколом Бiржової ради ПрАТ «Українська фондова бiржа» №5 вiд 
27.04.2018р. звiльнено з посади Заступника голови правлiння ПрАТ «Укра-
їнська фондова бiржа» Яцюк Ганну Валентинiвну (паспорт: серiя СО 
№189301 вiд 10.08.1999р., виданий Днiпровським РУГУ МВС України в 
м. Києвi). На посадi перебувала з 07.04.2011р. Пiдстава - подання до 
Бiржової ради заяви про складання повноважень в зв'язку з обранням чле-
ном Бiржової ради УФБ. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, 
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 Оскольський Валентин Володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №84, 3 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8

Повідомлення про попереднє погодження значних правочинів
Черговими загальними зборами акціонерів ПраТ «КриворІЗь-

Кий СУрІКовий Завод» від 27.04.2018 прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством 
протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких 
пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо рин-
кова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину пе-
ревищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансо-
вої звітності лише за окремими рішеннями Наглядової ради зокрема, 
однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, 
договорів застави, іпотечних договорів (у тому числі договорів про вне-
сення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів) сукупною гранич-
ною вартістю 50 000 000,00 (пятдесят мільйонів) гривень.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 
2017 рік становить 107 716 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів за даними річної фінансової звітності за 2017 рік – 46,418%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7922 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних 

зборах: 7911 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття рішен-

ня – 7911 шт. (100%), «ПРОТИ»-0 шт. (0%).

Генеральний директор
ПраТ «КСЗ»  васильков о.м.

Повідомлення про зміну складу посадових осіб 
ПриваТноГо аКцІонерноГо ТовариСТва – 

вІнницьКоГо моСТоБУдІвельноГо 
УПравлІння №4, 

код ЄДРПОУ 03449924,
21011, м. Вінниця, вул. Промислова 3, тел. 0432-27-59-88

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 року, 
припинено повноваження:

− члена правління Горщинської Пелагеї Василівни, на посаді була 3 
роки, частка в статутному капіталі (СК) - 2,559%

− членів наглядової ради Косича Андрія Петровича, паспорт АА 
№767774, виданий 07.05.1998 Ленінським РВ УМВСУ у Вінницький облас-
ті, на посаді був 3 роки, частка в статутному капіталі (СК) - 2,834%; Григо-
ренко Парасковія Яремівна, паспорт АА 787950 виданий 30.06.1998 Ле-
нінським РВ УМВСУ у Вінницький області, на посаді була 3 роки, частка в 
статутному капіталі (СК) - 0,274%,; 

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 року 
щодо призначення голови правління призначений строком на 3 роки:

− голова правління Ковтун Володимир Петрович, паспорт АА №744390, 
виданий Староміським РВ УМВСУ у Вінницький області, попередня поса-
да – голова правління і заступник голови правління, частка в СК - 
2,7683%; 

Призначені посадові особи непогашеної судимості за посадові та ко-
рисливі злочини не мають.

Голова правління  в.П.Ковтун

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПУБлiЧне аКцiонерне 

ТовариСТво 
"млинмонТаж"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00953102

3. Місцезнаходження емітента 49051 мiсто Днiпро вулиця 
Полiтрука Журкiна, будинок 1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(067) 6504983 (067) 5685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

mlumontaj@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://mlinmontazh.nr-avers.com.ua/

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Щигарцев В'ячеслав Олексі-
йович (паспорт: серiя АМ номер 252862 виданий Амур-
Нижньоднiпропетровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 
областi, 05.02.2001) припинено повноваження 25.04.2018 р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 25.04.2018р.) у 
зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа є 
акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 45,0623% 
(453958 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.04.2017 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Щигарцев В'ячеслав Олексійо-
вич (паспорт: серiя АМ номер 252862 виданий Амур-Нижньоднiпропетровським 
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 05.02.2001) обрано на 
посаду 25.04.2018р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 
25.04.2018р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради 
(Протокол б/н вiд 25.04.2018р.), термiном на 1 рiк. Посадова особа є 
акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 45,0623% 
(453958 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Директор ДП ДСБМУ-2 
ПАТ «МЛИНМОНТАЖ», член Наглядової ради ПАТ «Млинмонтаж». 

Посадова особа Член Наглядової ради Щигарцев Сергiй Вячеславович 
(паспорт: серiя АН номер 640380 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 23.10.2007) припинено повнова-
ження 25.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 25.04.2018р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Посадо-
ва особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
1,8155% (18289 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.04.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Щигарцев Сергiй Вячеславович 
(паспорт: серiя АН номер 640380 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 23.10.2007) обрано на посаду 
25.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 25.04.2018р.), 
термiном на 1 рiк. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 1,8155% (18289 шт.). Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: директор ТОВ «БМУ-2», член Правлiння ПАТ «Млинмонтаж». 

Посадова особа Член Наглядової ради Щигарцев Iгор В'ячеславович (пас-
порт: серiя АН номер 275723 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 06.08.2004) припинено повнова-
ження 25.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 25.04.2018р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Посадо-
ва особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0099% (100 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.04.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Щигарцев Iгор В'ячеславович (пас-
порт: серiя АН номер 275723 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 06.08.2004) обрано на посаду 
25.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 25.04.2018р.), 
термiном на 1 рiк. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 0,0099% (100 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: ПАО КБ 
«Надра» головний юрисконсульт сектору претензiйно-позовної роботи. 

Посадова особа Член Наглядової ради Фролова Олександра Василiвна 
(паспорт: серiя АН номер 570790 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 22.05.2007) припинено повнова-
ження 25.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 25.04.2018р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Посадо-
ва особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0050% (50 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.04.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Фролова Олександра Василiвна 
(паспорт: серiя АН номер 570790 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ 
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 22.05.2007) обрано на по-
саду 25.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
25.04.2018р.), термiном на 1 рiк. Посадова особа є акцiонером та володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0050% (50 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймала посади: Податкова iнспекцiя Кiровського району, секретар 
канцелярiї; ТОВ «ОККО-Схiд», оператор АЗС. 

Посадова особа Член Наглядової ради Бондаренко Ольга Григорiвна (пас-
порт: серiя АМ номер 567174 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 25.03.2001) припинено повнова-
ження 25.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 25.04.2018р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Посадо-
ва особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0050% (50 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.04.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Бондаренко Ольга Григорівна 
(паспорт: серiя АМ номер 567174 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ 
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 25.03.2001) обрано на по-
саду 25.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
25.04.2018р.), термiном на 1 рік. Посадова особа є акцiонером та володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0050% (50 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймала посади: не працює.

Голова правлiння ____________ Щербакова Тетяна Вікторівна
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ТовариСТво «КриворІЗьКий СУрІКовий Завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 00204607
3. Місцезнаходження: 50055, м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 4047020, (056) 4042702
5. Електронна поштова адреса: info@ksz.dp.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ksz.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
прийняття 
рішення

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-
ження)

Посада*

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи 
(серія, 

номер, дата 
видачі, 

орган, який 
видав)** 

або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
27.04.2018 Припине-

но 
повнова-

ження

Член 
Наглядової 

ради 
ПрАТ «КСЗ»

Абдулаєва 
Людмила 

Анатоліївна

- 0

27.04.2018 Обрано Член 
Наглядової 

ради 
ПрАТ «КСЗ»

Абдулаєва 
Людмила 

Анатоліївна

- 0

Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «КСЗ» від 27.04.2018 р. 
прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової 
ради ПрАТ «КСЗ» та обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Криворізький 
суріковий завод» Абдулаєву Людмилу Анатоліївну на період з 27.04.2018 
року до переобрання. 

Абдулаєва Л.А.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) част-
кою в статутному капіталі ПрАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років 
Абдулаєва Л.А.: працювала у ТОВ «Промислово-інвестиційна компанія 
«Денкер» та членом Наглядової ради ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ -СІЛУР».
27.04.2018 Припине-

но 
повнова-

ження

Член 
Наглядової 

ради 
ПрАТ «КСЗ»

Дикий Ігор 
Анатолійо-

вич

- 0,0103

27.04.2018 Обрано Член 
Наглядової 

ради 
ПрАТ «КСЗ»

Муксімов 
Андрій 

Олександро-
вич

- 0

Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «КСЗ» від 27.04.2018 р. 
прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової 

ради ПрАТ «КСЗ» та обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Криворізький 
суріковий завод» Муксімова Андрія Олександровича на період з 27.04.2018 
року до переобрання. 

Муксімов А.О. (згоди на розкриття паспортних даних не надано) част-
кою в статутному капіталі ПрАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про стаж роботи про-
тягом останніх п'яти років - січень 2013 г. – лютий 2014 г. Секретаріат Кабі-
нету Міністрів України, Заступник керівника служби Віце-прем'єр міністра, 
лютий 2014 г. - квітень 2016 - Виконавчий директор громадської організації 
«Фонд Олександра Вілкула «Українська Перспектива». Травень 2016 р. Фі-
нансовий директор ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ -СІЛУР».
27.04.2018 Припине-

но 
повнова-

ження

Член Наглядової 
ради 

ПрАТ «КСЗ»

Кругла Надія 
Миколаївна

- 0,0103

27.04.2018 Обрано Член Наглядової 
ради 

ПрАТ «КСЗ»

Трофімов 
Сергій 

Юрійович

- 0

Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «КСЗ» від 27.04.2018 р. 
прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової 
ради ПрАТ «КСЗ» та обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Криворізький 
суріковий завод» Трофімова Сергія Юрійовича на період з 27.04.2018 року 
до переобрання. 

Трофімов С.Ю. (згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в 
статутному капіталі ПрАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Інформація про стаж роботи протягом останніх 
п'яти років - 22.07.2011 – 31.01.2013 р.р. Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Виробниче об’єднання «АГРОСВІТ» начальник юридичного відділу, 
01.02.2013 р. – 31.12.2013 р.р. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПРОМЛІФТ» головний юрисконсульт, 01.01.2014 - 30.01.2015 р.р. ФІЛІЯ «ДНІ-
ПРОЛІФТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ – СІЛУР» головний юрисконсульт, 21.01.2015 р. – 
26.01.2018 р. ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ, з 01.02.2018 р. ФІЛІЯ «ДНІ-
ПРОЛІФТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ – СІЛУР» головний юрисконсульт.
27.04.2018 Припине-

но 
повнова-

ження

Член Наглядової 
ради 

ПрАТ «КСЗ»

Дубович 
Віталій 

Анатолійович 

- 0

27.04.2018 Обрано Член Наглядової 
ради 

ПрАТ «КСЗ»

Дубович 
Віталій 

Анатолійович

- 0

Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «КСЗ» від 27.04.2018 р. 
прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової 
ради ПрАТ «КСЗ» та обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Криворізький 
суріковий завод» Дубовича Віталія Анатолійовича на період з 27.04.2018 
року до переобрання. 

Дубович В.А.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в 
статутному капіталі ПрАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Протягом останніх п’ять років Дубович В.А.: пра-
цював з червня 2012 р. Заст. Голови ради директорів ТОВ «ПІК» Денкер».  
З Квітня 2016 р. Член Наглядової ради ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ -СІЛУР «

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

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

2. Генеральний директор 
ПраТ «Криворізький суріковий завод» о.м. васильков

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПриваТне аКцiонерне 

ТовариСТво "Харм"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

30655196

3. Місцезнаходження емітента 62371 Харкiвська область, 
Дергачiвський р-н, с. Подвiрки 
вулиця Сумський шлях, будинок 53

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса емітента xarm@ft.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://harm.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв

Загальними зборами ПрАТ «ХАРМ» якi вiдбулися 25.04.2018 року (Про-
токол б/н вiд 25.04.2018 року) було прийнято рiшення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - до-
говори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, мiни, даруван-
ня, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, застави, банкiвського вкладу, 
майнової поруки, кредитнi договори, договори РЕПО та iншi правочини, 
пов'язанi з предметом дiяльностi Товариства та/або необхiднi для забез-
печення функцiонування Товариства. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 80000,00 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -  
58,2 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках %) - 137457,0447%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй - 735788 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах - 588653 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення «за» - 588653 шт., 
«проти» - 0 шт.

Голова правлiння ____________ Пiнчук Людмила Володимирiвна
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКцiонерне 

ТовариСТво «велиКа КрУЧа»
2. Код за ЄДРПОУ: 05267222
3. Місцезнаходження: 37052 с.Велика Круча, вулиця Героїв Майдану, 

буд.121
4. Міжміський код, телефон та факс: 0535868323, 0535868323
5. Електронна поштова адреса: velykakrucha@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
27.04.2018р. за Рішенням Загальних зборів акціонерів Приватного ак-

ціонерного товариства «Велика Круча», в зв'язку з закінченням строку дії 
повноважень звільнено:

- з посади голови Наглядової ради товариства Близнюка Iвана Федо-
ровича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано). Пере-
бував на посаді голови Наглядової ради з 15.07.2011 р. Посадова особа 
володіє 75,3639 % в статутному капіталі емітента. 

- з посади члена Наглядової ради товариства Калайтан Миколу 
Iвановича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано). Пе-
ребував на посаді члена Наглядової ради з 15.07.2011 р. Посадова особа 
володіє 0,0085% в статутному капіталі емітента. 

- з посади члена Наглядової ради товариства Близнюка Владислава 
Івановича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано). Пе-
ребував на посаді члена Наглядової ради з 23.12.2016 р. Посадова особа 
володіє 0,1808 % в статутному капіталі емітента. 

27.04.2018р. за Рішенням Загальних зборів акціонерів Приватного ак-
ціонерного товариства «Велика Круча» призначено:

- на посаду члена Наглядової ради товариства Близнюка Iвана Федо-
ровича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) до пере-
обрання. Володіє 75,3639 % статутного капіталу емітента. Протягом 5 ро-
ків своєї діяльності обіймав посаду голови Наглядової ради товариства. 

Рішенням засідання Наглядової ради товариства (протокол № 4 від 
27.04.2018 р.) призначено Головою Наглядової ради ПрАТ «Велика Кру-
ча».

- на посаду члена Наглядової ради товариства Калайтан Микола 
Iванович ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) до 
переобрання. Володіє 0,0085 % статутного капіталу емітента. Протягом  
5 років своєї діяльності обіймав посаду члена Наглядової ради товариства. 

- на посаду члена Наглядової ради товариства Близнюка Владислава 
Івановича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) до 
переобрання. Володіє 0,1808 % статутного капіталу емітента. Протягом  
5 років своєї діяльності обіймав посаду директора ДП «Велика Круча - 
маркет» ПАТ «Велика Круча», члена Наглядової ради товариства. 

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не мають.

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

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

2. директор  Проскурня о.м.
02.05.2018

ПовІдомлення
про виникнення особливої інформації 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — ПУБлІЧне аКцІонерне 

ТовариСТво «жиТомирГоловПоСТаЧ»
2. Код за ЄДРПОУ - 01881652
3. Місцезнаходження — 10019 м.Житомир, вул.Комерційна,4
4. Міжміський код, телефон та факс (0412)34-04-50, (0412)34-64-48
5. Електронна поштова адреса - zt_snab@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - 01881652.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб 

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів, які відбулися 30 квітня 2018р, в зв'язку із 

закінченням терміну повноважень ревізійної комісії, припинені повноваження :
- голови ревізійної комісії Юзвячик Ірини Григорівни,паспорт 

ВМ№ 797489 виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирській 
обл 22.01.2000р, володiє в статутному капіталі товариства часткою в роз-
мірі 0.1133%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.На посаді перебувала 5 років.

- члена ревізійної комісії Лемеш Наталії Іванівни,паспорт ВМ№413493 
виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирській обл. 
30.09.1997р, володіє в статутному капіталі товариства часткою в розмірі 
0.0185%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На посаді перебувала 5 років.

- члена ревізійної комісії Бушми Ніни Іванівни,паспорт ВМ№695283 вида-
ний Богунським РВУМВС України в Житомирській обл. 10.03.1999р,володiє в 
статутному капіталі товариства часткою в розмірі 0.2379%.Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.На посаді перебувала 5 років.

Загальними зборами акціонерів, які відбулися 30 квітня 2018р, в зв'язку 
із закінченням терміну повноважень ревізійної комісії, обрано ревізійну 
комісію на наступний термін у складі:

- члена ревізійної комісії Юзвячик Ірини Григорівни,паспорт 
ВМ№ 797489 виданий Корольовським РВУМВС Україна в Житомирській 
обл 22.01.2000р, володiє в статутному капіталі товариства часткою в роз-
мірі 0.1133%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.На посаду обрана на 5 років.Останні 5 років працює заступником го-
ловного бухгалтера ПАТ»Житомирголовпостач»;

-члена ревізійної комісії Лемеш Наталії Іванівни,паспорт ВМ№413493 
виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирській обл. 
30.09.1997р,володiє в статутному капіталі товариства часткою в розмірі 
0.0185% .Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На посаду обрана на 5 років.Останні 5 років працювала:до квітня 2014р - 
провідним економістом ПАТ»Житомирголовпостач», з квітня 2014р- голо-
вний бухгалтер ОРФСТ»Україна»;

-члена ревізійної комісії Фащук Лілії Леонідівни, паспорт СК№581571 ви-
даний Вишнівським МВМГУМВС України в Київській обл. 21.06.1997р,володiє в 
статутному капіталі товариства часткою в розмірі 9.9996%.Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.На посаду обрана на 5 років.
Працює, в тому числі останні 5 років, в ПрАТ»Інститут репродуктивної 
медицини(м.Київ) лікарем акушером-гінекологом ультразвукової діагностики 

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

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

Генеральний директор _________ 
(підпис)

Л.М.Хомчук

02 травня 2018р

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

Публiчного акцiонерного товариства «рiвненська кондитерська 
фабрика»

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Рiвненська кондитерська фабрика»
2. Код за ЄДРПОУ: 00382214
3. Місцезнаходження: 33001, м.Рiвне, вул. Хмiльна, 30
4. Міжміський код, телефон та факс:(0362) 22-43-67 (0362) 63-61-27
5. Електронна поштова адреса: tav2@eko.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00382214.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

ii. Текст повідомлення
Наглядова рада 02.05.2018р. прийняла рiшення про обрання головою 

Наглядової ради - Ключку Оксану Вiкторiвну, у зв'язку з закiнченням термiну 
повноважень попередньої посадової особи.Фiзична (посадова) особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрана стро-
ком на 1 (один) рiк. Посади за останнi 5 рокiв: ДПФ «Екотехнiка-М», началь-
ник виробничо-технiчного вiддiлу, голова Наглядової ради ПАТ «Рiвненська 
кондитерська фабрика». Посадова особа є незалежним директором.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова дирекцiї ПаТ «рівненська кондитерська фабрика» Петрук в.Т.

ПУБлiЧне аКцiонерне ТовариСТво 
«рiвненСьКа КондиТерСьКа фаБриКа»
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ПовІдомлення
про виникнення особливої інформації 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — ПУБлІЧне аКцІонерне 

ТовариСТво «жиТомирГоловПоСТаЧ»
2. Код за ЄДРПОУ - 01881652
3. Місцезнаходження — 10019 м.Житомир, вул.Комерційна,4
4. Міжміський код, телефон та факс (0412)34-04-50, (0412)34-64-48
5. Електронна поштова адреса - zt_snab@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - 01881652.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації - Прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів, які відбулися 30 квітня 2018р, прийнято рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,які мо-
жуть вчинятися у ході фінансово - господарської діяльності товариства, протя-
гом не більше одного року з дати прийняття цього рішення - в період з 30 квітня 
2018р по 30 квітня 2019р (включно), вартість майна або послуг, яких перевищує 
25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства 
за 2017р та предметом яких є: одержання товариством кредитів/позик, тобто 
прийняття грошових зобов’язань; відчуження або придбання товариством 
основних засобів, машин і механізмів та майна (у тому числі нерухомого 
майна);інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю товариства і в 
яких воно виступає будь-якою із сторін.Загальна гранична сукупна вартість усіх 
зазначених вище правочинів не може перевищувати 30 млн.грн. Вартість акти-
вів товариства за даними останньої річної фінансової звітності — 4352тис.грн.; 
співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності-689,3%.Загальна кіль-
кість голосуючих акцій -131208, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах -129756, кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення - 129756,»проти» — немає. 

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

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

Генеральний директор _________ 
(підпис)

Л.М.Хомчук

02 травня 2018р

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 
"рiвненСьКа 
КондиТерСьКа 
фаБриКа"

2. Код за ЄДРПОУ 00382214
3. Місцезнаходження 33001, м.Рiвне, вул Хмiльна, 30
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0362) 22-43-67 (0362) 63-61-27

5. Електронна поштова адреса tav2@eko.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

00382214.smida.gov.ua

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

ii. Текст повідомл ення
Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 року на пiдставi ст.70 Закону 

України»Про акцiонернi товариства» схвалили значний правочин, вчине-
ний у 2017 роцi.

Предмет правочину - укладання додаткового догору №6515Р2-5 вiд 
21.09.2017 р. до Договору поруки №6515Р2 вiд 31.03.1015 р., лiмiт якого 
становить 50 000 тис.грн.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину -  
50 000 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi за 
2016 рiк - 14999 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках) - 333,4%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4716 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв - 
4716 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 4716 шт., «проти» прийняття рiшення - 0.

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

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

2. Найменування посади Петрук Валентина Тихонiвна
Голова дирекцiї (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 27.04.2018

(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 Публiчне акцiонерне товариство 

"Рiвненська кондитерська 
фабрика"

2. Код за ЄДРПОУ 00382214
3. Місцезнаходження 33001, м.Рiвне, вул.Хмiльна, 30
4. Міжміський код, телефон та факс (0362) 22-43-67 (0362) 63-61-27
5. Електронна поштова адреса tav2@eko.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

00382214.smida.gov.ua

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

ii. Текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 року на пiдставi ст.70 Закону 

України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалили вчинення зна-
чних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв (включаючи право-

чини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за 
даними останньої фiнансової звiтностi Товариства, а саме: кредитнi дого-
вори, договори застави/iпотеки, договори поруки, договори про внесення 
змiн до договорiв поруки, якi можуть вчинятись Товариством протягом 
перiоду в 1 (один) рiк (2018-2019 рр.) з дати прийняття цього рiшення iз  
АТ «Укрексiмбанк», граничною сукупною вартiстю 50 000 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 
рiк - 19 787 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 252,7%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4 716 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, щозареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв - 4 716 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
4 716 шт., «проти» прийняття рiшення - 0.

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

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

2. Найменування посади Петрук Валентина Тихонiвна
Голова дирекцiї (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПУБлiЧне аКцiонерне ТовариСТво “рiвненСьКа КондиТерСьКа фаБриКа”

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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ПраТ «днІПромеТиЗ»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

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

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«дніпрометиз»

Код за ЄДРПОУ: 05393145
Місцезнаходження: 49000, дніпропетровська обл., м. дніпро,  

пр. Слобожанський, 20
Міжміський код, телефон та факс: (056) 376-26-19, 376-25-25, 376-26-26 

(факс)
Електронна поштова адреса: yanagolovan2017@gmail.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: www.dneprometiz.com
Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІIІ Поло-

ження про розкриття інформації емітентами цінних паперів: про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
У цьому повідомленні надалі також застосовані наступні абревіатури 

й скорочення на позначення органів ПрАТ «Дніпрометиз» (надалі також – 
«Товариство»), що вживаються за змістом у відповідних відмінках: ЗЗА – 
Загальні збори акціонерів, НР – Наглядова рада, РК – Ревізійна комісія.

Рішенням річних ЗЗА від 27.04.2018 (протокол № 30) було змінено скла-
ди посадових осіб НР й РК.

Дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноваження)
Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або 
повне найменування юридичної 

особи

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

27.04.2018 припинено повноваження голова НР Ватруба Ольга Дмитрівна згоди на розкриття не надано 0,000081
27.04.2018 припинено повноваження член НР Желтов Олег Миколайович згоди на розкриття не надано 0
27.04.2018 припинено повноваження член НР Зінкевич Вікторія Віталіївна згоди на розкриття не надано 0
27.04.2018 обрано член НР Ватруба Ольга Дмитрівна згоди на розкриття не надано 0,000081
27.04.2018 обрано член НР Желтов Олег Миколайович згоди на розкриття не надано 0
27.04.2018 обрано член НР Зінкевич Вікторія Віталіївна згоди на розкриття не надано 0
27.04.2018 обрано член НР Халемін Максим Борисович згоди на розкриття не надано 0
27.04.2018 обрано член НР Тимченко Андрій Володимирович згоди на розкриття не надано 0
27.04.2018 припинено повноваження голова РК Дубовиченко Лілія Миколаївна згоди на розкриття не надано 0
27.04.2018 припинено повноваження член РК Віткіна Ірина Анатоліївна згоди на розкриття не надано 0,000244
27.04.2018 припинено повноваження член РК Гомжина Олена Євгеновна згоди на розкриття не надано 0
27.04.2018 обрано член РК Віткіна Ірина Анатоліївна згоди на розкриття не надано 0,000244
27.04.2018 обрано член РК Дубовиченко Лілія Миколаївна згоди на розкриття не надано 0
27.04.2018 обрано член РК Гомжина Олена Євгеновна згоди на розкриття не надано 0

Інформація щодо НР
З 27.04.2018 було припинено повноваження діючих на дату проведення 

ЗЗА членів НР: Ватруби Ольги Дмитрівни (голова НР), Желтова Олега Ми-
колайовича (член НР) й Зінкевич Вікторії Віталіївни (член НР).

При цьому вищезазначених осіб було знову обрано (переобрано) до 
складу НР. Додатково до складу НР було обрано Халеміна Максима Бори-
совича й Тимченка Андрія Володимировича.

Таким чином, з 27.04.2018 до складу НР Товариства обрано наступних 
осіб:

1. Ватруба Ольга Дмитрівна (акціонер Товариства, власник 1 простої 
іменної акції Товариства, що складає 0,000081 % в статутному капіталі То-
вариства), непогашеної судимості за корисливі й посадові злочини не має, 
згоди на розкриття паспортних даних не надала. Стаж роботи протягом 
останніх п’яти років:

- 2013–2018: ПрАТ «Дніпрометиз» (Україна, м. Дніпро), директор фінан-
совий.

2. Желтов Олег Миколайович (представник акціонера Товариства – ком-
панії «Діалзоне Холдинг Лтд» / Dealzone Holding Ltd, акціями Товариства не 
володіє, частки в статутному капіталі Емітента не має), непогашеної суди-
мості за корисливі й посадові злочини не має, згоди на розкриття паспорт-
них даних не надав. Стаж роботи протягом останніх п’яти років:

- 2013–2018: ТОВ «Група ТАС» (Україна, м. Київ), головний казначей.
3. Зінкевич Вікторія Віталіївна (представник акціонера Товариства – 

компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» / Dealzone Holding Ltd, акціями Товари-
ства не володіє, частки в статутному капіталі Емітента не має), непогаше-
ної судимості за корисливі й посадові злочини не має, згоди на розкриття 
паспортних даних не надала. Стаж роботи протягом останніх п’яти років:

- 2013–2014: ТОВ «ТАС Груп» (Україна, м. Київ), юрист;
- 2014–2016: ТОВ «Група ТАС» (Україна, м. Київ), юрист;
- 2016–2018: ТОВ «Група ТАС» (Україна, м. Київ), заступник директора з 

юридичних питань.
4. Халемін Максим Борисович (представник акціонера Товариства – 

компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» / Dealzone Holding Ltd, акціями Товари-
ства не володіє, частки в статутному капіталі Емітента не має), непогаше-
ної судимості за корисливі й посадові злочини не має, згоди на розкриття 
паспортних даних не надав. Стаж роботи протягом останніх п’яти років:

- 2013–2016: ПАТ «Дніпрометиз» (Україна, м. Дніпро), провідний юрис-
консульт юридичного відділу;

- 2016–2018: ПрАТ «Дніпрометиз» (Україна, м. Дніпро), начальник юри-
дичного відділу.

5. Тимченко Андрій Володимирович (представник акціонера Товари-
ства – компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» / Dealzone Holding Ltd, акціями То-
вариства не володіє, частки в статутному капіталі Емітента не має), непо-
гашеної судимості за корисливі й посадові злочини не має, згоди на 
розкриття паспортних даних не надав. Стаж роботи протягом останніх п’яти 
років:

- 2013–2018: ПрАТ «Дніпрометиз» (Україна, м. Дніпро), начальник управ-
ління безпеки.

Підстави рішення: у зв’язку з припиненням повноважень попереднього 
складу НР, обраного за рішенням річних ЗЗА від 24.04.2017 (протокол 
№ 29) та необхідністю формування нового складу НР, пропозиція від акціо-
нера Товариства – компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» / Dealzone Holding Ltd 
щодо обрання зазначених осіб до складу НР, заяви зазначених осіб про 
згоду на обрання членом НР / представництво інтересів акціонера в НР.

Інформація щодо РК
З 27.04.2018 було припинено повноваження діючих на дату проведення 

ЗЗА членів РК: Дубовиченко Лілії Миколаївни (голова РК), Віткіної Ірини 
Анатоліївни (член РК) й Гомжиної Олени Євгеновни (член РК).

При цьому вказаних осіб знову було обрано (переобрано) до складу РК, 
тож змін у персональному складі посадових осіб РК не відбулось.

Таким чином, з 27.04.2018 до складу РК Товариства обрано наступних осіб:
1. Віткіна Ірина Анатоліївна (акціонер Товариства, власник 3 простих 

іменних акцій, що складає 0,000244 % в статутному капіталі Товариства), 
непогашеної судимості за корисливі й посадові злочини не має, згоди на 
розкриття паспортних даних не надала. Стаж роботи протягом останніх 
п’яти років:

- 2013–2018: ПрАТ «Дніпрометиз» (Україна, м. Дніпро), провідний бух-
галтер.

2. Дубовиченко Лілія Миколаївна (акціями Товариства не володіє, част-
ки в статутному капіталі Емітента не має), непогашеної судимості за корис-
ливі й посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не 
надала. Стаж роботи протягом останніх п’яти років:

- 2013–2018: ПрАТ «Дніпрометиз» (Україна, м. Дніпро), заступник голов-
ного бухгалтера.

3. Гомжина Олена Євгеновна (акціями Товариства не володіє, частки в 
статутному капіталі Емітента не має), непогашеної судимості за корисливі 
й посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не нада-
ла. Стаж роботи протягом останніх п’яти років:

- 2013–2018: ПрАТ «Дніпрометиз» (Україна, м. Дніпро), провідний бух-
галтер.

Підстави рішення: у зв’язку з припиненням повноважень попереднього 
складу РК, обраного за рішенням річних ЗЗА від 24.04.2017 (протокол 
№ 29) та необхідністю формування нового складу РК, пропозиція від акціо-
нера Товариства – компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» / Dealzone Holding Ltd 
щодо обрання зазначених осіб до складу РК, заяви зазначених осіб про 
згоду на обрання членом РК.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства.

Генеральний директор  о.С. якушев
ПраТ «дніпрометиз»  30 квітня 2018 р.
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ПраТ «днІПромеТиЗ»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

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

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«дніпрометиз»

Код за ЄДРПОУ: 05393145
Місцезнаходження: 49000, дніпропетровська обл., м. дніпро,  

пр. Слобожанський, 20
Міжміський код, телефон та факс: (056) 376-26-19, 376-25-25, 376-26-

26 (факс)
Електронна поштова адреса: yanagolovan2017@gmail.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.dneprometiz.com
Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІIІ По-

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

ІІ. Текст повідомлення
2. відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість майна 
або послуг, що 
є предметом 
правочину
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках)
1 27.04.2018 345746 538783 64,17166

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпрометиз» (на-
далі також – «Товариство») від 27.04.2018 (протокол № 30) було схвалено 
(надано згоду на вчинення) значний правочин, укладений (і вже реалізо-
ваний) Товариством з ТОВ «Метінвест-СМЦ» за договором поставки 
№ П-487951/11/16 від 13.12.2016 про закупівлю сировини (катанки) за спе-
цифікаціями №№ 1–18 (сукупно) в загальній сумі 345 746 926,50 грн. без 
ПДВ, що становить понад 64 відсотків від вартості активів Товариства за 
даними річної фінансової звітності за 2016 р. (538783 тис. грн.).

Загальна кількість голосуючих акцій:  1213836 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних 

зборах акціонерів:  1209742 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення:  1209742 шт.
Кількість голосуючих 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 
законодавства.

Генеральний директор  о.С. якушев
ПраТ «дніпрометиз»  30 квітня 2018 р.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента : ПриваТне аКцiонерне 

ТовариСТво «ХмiльницьКий елеваТор»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 00953295
3. Місцезнаходження емітента: 22000 Вiнницька обл., Хмiльницький 

район, м.Хмiльник вул. В. Порика, 26
4. Міжміський код, телефон та факс емітента : 04338 2-26-47 04338 

2-20-80
5. Електронна поштова адреса емітента : Nadiia.Myronenko@adm.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації : hmelnik.actisilos.net
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про прийняття рiшення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 30.04.2018р.

назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори Това-
риства

предмет правочину: Договiр № 4/12 вiд 22.12.2015р. Надання поворот-
ної фінансової допомоги Кредитор Елеватор, Боржник- АДМ Трейдинг 
Україна

ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства: 58400 тис.грн

вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 130415 тис.грн

спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 44.78 %

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5744400 простих iменних акцiй.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 5736461 простих iменних акцiй.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 

5736461 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй та 
«проти» прийняття рiшення 0 простих iменних акцiй.

додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного 
товариства - вiдсутнi.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ Б’ялкiвський Олександр Олексiйович
            М.П.

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 ПрАТ «Воютицький цегельний 

завод»
2. Код за ЄДРПОУ 20804083
3. Місцезнаходження 81453, с.Воютичi, Самбiрський 

р-н, Львiвська обл., Шкiльна, 
10а

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(03236) 41325 (03236) 41325

5. Електронна поштова 
адреса

voytuchi_chegelniy@ukr.net

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

www.vcz.emit.net

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
1. Звільнено генерального директора ПрАТ «Воютицький цегельний за-

вод» Лешегу Ярослава Ярославовича. Паспорт КА №586102 виданий 

01.10.1997 Самбiрським МВ УМВС України у Львiвськiй областi. Рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. На посадi генерального директора 
перебував 3 роки. Володiє часткою в статуному капiталi емiтента - 10%. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 32000 грн. (320 шт. 
акцiй).

2. Призначено генеральним директором ПрАТ «Воютицький цегельний 
завод» Лешегу Ярослава Ярославовича. Паспорт КА №586102 виданий 
01.10.1997 Самбiрським МВ УМВС України у Львiвськiй областi. Рiшенням 
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018р. призначено на 3 роки. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Протягом 
останнiх п'яти рокiв - генеральний директор ПрАТ «Воютицький цегельний 
завод». Володiє часткою в статуному капiталi емiтента - 10%. Розмiр паке-
та акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 32000 грн. (320 шт. 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 Лешега Ярослав Ярославовоич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 02.05.2018

(дата)

ПраТ «воюТицьКий цеГельний Завод»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
 ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

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

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«дніпрометиз»

Код за ЄДРПОУ: 05393145
Місцезнаходження: 49000, дніпропетровська обл., м. дніпро,  

пр. Слобожанський, 20
Міжміський код, телефон та факс: (056) 376-26-19, 376-25-25, 376-26-26 

(факс)
Електронна поштова адреса: yanagolovan2017@gmail.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.dneprometiz.com
Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІIІ Поло-

ження про розкриття інформації емітентами цінних паперів: прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочи-
нів

ІІ. Текст повідомлення
1. 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 правочи-
нів до вартості 

активів емітента 
за даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках)

1 27.04.2018 2144655 714885 300
2 27.04.2018 2144655 714885 300

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпрометиз» (на-

далі також – «Товариство») від 27.04.2018 (протокол № 30) було попере-
дньо надано згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, 
а саме:

1) щодо придбання сировини (катанки, кислоти, цинку тощо), закупівлі 
енергоносіїв, реалізації продукції,

2) кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надан-
ня фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів 
позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання 
та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-
якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на буді-
вельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухо-
мого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів відступлення права 
вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, 
робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладен-
ням мирових угод, угод, пов’язаних з випуском облігацій, списання 
основних засобів (в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/
або пролонгацією, та/або внесенням змін до їх умов) – за умови наяв-
ності письмового погодження з Наглядовою радою Товариства на мо-
мент підписання таких договорів.

При цьому встановлено граничну сукупність вартості щодо таких право-
чинів до 2144655 тис. грн., що становить 300 відсотків від вартості активів 
Емітента за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік 
(714885 тис. грн.).

Загальна кількість голосуючих акцій:  1213836 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних 

зборах акціонерів:  1209742 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня:  1209742 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення:  0 шт.
ІІІ. Підпис

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

Генеральний директор  о.С. якушев
ПраТ «дніпрометиз»  30 квітня 2018 р.

ПраТ «днІПромеТиЗ»

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 "КаУЧУК"

2. Код за ЄДРПОУ 13507918
3. Місцезнаходження 87504, м. Марiуполь, вулиця 

Вузiвська, будинок 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс 0629-47-37-00 0629-47-40-02
5. Електронна поштова адреса of@kauchuk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://emitent13507918.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв приватного акцiонерного то-

вариства «Каучук» вiд 27.04.2018 року прийнято рiшення про виплату 
дивiдендiв за 2017 рiк. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно 
до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв – 6000000,00 гривень, спосiб ви-
плати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам. Директором ПрАТ «Кау-
чук» 27.04.2018 року прийнято рiшення про встановлення дати складання 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 15.05.2018 року, 
строк виплати дивiдендiв – з 18.05.2018 року по 27.10.2018 року (включ-
но), порядок виплати дивiдендiв –виплата всiєї суми в повному обсязi 
шляхом перерахування грошових коштiв на банкiвськi рахунки акцiонерiв 
, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв, вiдповiдно до кiлькостi належних їм акцiй на дату скла-
дання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. 

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

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

2. Найменування посади Вайзер Iлля Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

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 «меХаномонТаж»

2. Код за ЄДРПОУ: 01415134
3. Місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Геро-

їв Сталінграда, буд. 18
4. Міжміський код, телефон та факс: 06153-23219, 06153-23339
5. Електронна поштова адреса: mexanomontaz.prat@gmail.com;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.mehanomontazh.pat.ua
7. Вид особливої інформації : прийняття рішення про виплату дивідендів. 

ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства ПрАТ «Ме-

ханомонтаж» рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк: 27 квiтня 2018 
року; найменування уповноваженого органу, що його прийняв - Загальнi 
збори акцiонерiв Приватного акціонерного товариства «Механомонтаж» 
протокол N1 вiд 27.04.2018року. Дата складення перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв: 18.05.2018року. Розмiр дивiдендiв, що 
пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв: взагальнiй сумi 
37320,50грн. Пропорцiйно часткам учасникiв у статутному капiталi. Термiн 
виплати дивiдендiв з 18.05.2018р. до 26.10.2018р. Спосiб виплати 
дивiдендiв: грошовими коштами ,безпосередньо акцiонерам шляхом пере-
казу коштiв на їх розрахунковi рахунки у безготiвковiй формi. Рiшення пе-
редбачає виплату дивiдендiв у повному обсязi на одну просту акцiю-  
0,50 грн. всiм акцiонерам, що мають право на отримання дивiдендiв. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 67 345 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 66 629 шт. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 66 629шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 
0 шт. 

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

2. Найменування посади: Голова правління Григоряк Юрій Дмитрович . 
М.П. 27.04.2018р.
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПриваТне аКцiонерне 
ТовариСТво "елеКТро-
Град", 30734728м. Київ , Печерський, 
01601, м. Київ, пл. Спортивна, 1А, 
Бiзнес-центр "Гулiвер", 17 пове 
(044) 394-91-19,

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

02.05.2018

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

http://electrograd.com.ua/emit-information

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 "КаУЧУК"

2. Код за ЄДРПОУ 13507918
3. Місцезнаходження 87504, м. Марiуполь, вулиця 

Вузiвська, будинок 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс 0629-47-37-00 
5. Електронна поштова адреса of@kauchuk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://emitent13507918.com.ua

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

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

правочинiв: 27.04.2018. Найменування уповноваженого органу, що його при-
йняв: рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Каучук». Вiдомостi щодо правочинiв 
iз зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини, що пов`язани з реалiзацiєю 
готової продукцiї, придбанням сировини, матерiалiв, основних засобiв, 
нематерiальних активiв, послуг, електроенергiї по ринковiй вартостi, вчинення 
договорiв з банками (кредитна угода, договiр застави), необхiдних для 
здiйснення виробничо-господарської дiяльностi. Гранична сукупнiсть вартостi 
правочинiв: 50 млн. грн. кожен. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 29383 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 170 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 
445. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах:445 . Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення:445 . Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття рiшення: 0 .

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

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

2. Найменування посади Вайзер Iлля Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКцІонерне 
ТовариСТво «КомПанІя «БаСТІон».

2. Код за ЄДРПОУ: 24992294.
3. Місцезнаходження: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський 

район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель 
і споруд № 145

4. Міжміський код, телефон та факс: телефон (056) 3778287, факс 
(056) 3778288.

5. Електронна поштова адреса: bastion@company.dp.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.bastion-fish.com.ua.
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів.
ii. Текст повідомлення 

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 27.04.2018 
року

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру право-
чинів: 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання та 
продаж рибної продукції, а також придбання та продаж інших товарів, ро-
біт, послуг з метою забезпечення безперебійної роботи підприємства, на 
суму до 2 млн. грн. (два мільйони гривень);

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) застави майна, 
майнових прав, граничною сукупною вартістю кожного правочину, що не 
перевищує суму до - 300 тис. грн. (триста тисяч гривень).

- надати голові Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурма-
ну Володимиру Григоровичу та Голові Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАС-
ТІОН» Чукліну Андрію Валерійовичу (за погодженням з Наглядовою ра-
дою) повноваження вчиняти такі правочини.

Гранична сукупна вартість правочинів: 917,5 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 14224,6 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 6,45009 %;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7 250 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 7 250 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 7 250 штук.

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

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

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

2.
Голова Правління Чуклін А.В.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 27.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «СТраХо-
ва КомПанІя «аКв ГаранТ» (код за ЄДРПОУ 22887185). 
Місцезнаходження – 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 67. Телефон (факс) – 
(044) 454-75-25. Електронна поштова адреса – yaroslav@garant.kiev.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет - www.akv-garant.ua. Вид особливої ін-
формації – відомості про прийняття рішення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів.

2.Текст повідомлення
Загальними зборами 30.04.18р. прийнято рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів щодо укладення договорів 
страхування і перестрахування на граничну сукупну вартість 1000000 
тис. грн. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті – 36478 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості право-
чинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності – 
2741,37%. Загальна кількість голосуючих акцій – 100 шт., кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 
100 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-
шення – 100 шт., «проти» – 0 шт.

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

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

Голова правління Чорна Г.в.  30.04.18р.

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

(044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "ЕЛЕКТРОГРАД"
2. Код за ЄДРПОУ 30734728
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, пл.

Спортивна,буд.1А,Бiзнес-
центр"Гулiвер",17поверх

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 394-91-19 (056)499-15-26
5. Електронна поштова адреса urist@el-grad.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://electrograd.com.ua/
emit-information

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

ii. Текст повідомлення
Рiшення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 року, був за-

тверджений розмiр рiчних дивiдендiв, який становить 100% вiд чистого 
прибутку АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» за 2017 рiк, що складає 539 000,00 гривень 
та здiйснити виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам на їх банкiвськi 
рахунки пропорцiйно їх частцi у статутному капiталi. Виплата дивiдендiв 
може бути здiйснена шляхом перерахування всiєї суми в повному обсязi чи 
кiлькома частинами.

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

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

Голова Правлiння      Захарченко Юрiй Миколайович  02.05.2018

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво “елеКТроГрад”

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 "ЕЛЕКТРОГРАД"
2. Код за ЄДРПОУ 30734728
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, пл.

Спортивна,буд.1А,Бiзнес-
центр"Гулiвер",17поверх

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 394-91-19 (056)499-15-26
5. Електронна поштова адреса urist@el-grad.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://electrograd.com.ua/
emit-information

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу поса-
дових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 року при-

пинено повноваження Голови Наглядової ради Захарченка Сергiя Микола-
йовича. Пiдстава - необхiднiсть обрання нового складу Наглядової ради. 
Перебував на посадi Голови Наглядової ради АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» з 

26.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 року при-
пинено повноваження члена Наглядової ради - незалежного директора 
Микити Надiї Вячеславiвни. Пiдстава - необхiднiсть обрання нового складу 
Наглядової ради. Перебувала на посадi члена Наглядової ради - незалеж-
ного директора АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» з 26.04.2017 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, не має.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 року обра-
но Головою Наглядової ради Захарченка Сергiя Миколайовича у зв'язку з 
обранням нового складу Наглядової ради. Строк повноважень - 3 роки. 
Протягом останiх п'яти рокiв обiймав посади: Голови Наглядової ради АТ 
«ЕЛЕКТРОГРАД», Голови Наглядової ради АТ «ЕЛТIК». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, не має.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 року обра-
но членом Наглядової ради - незалежним директором Микиту Надiю 
Вячеславiвну, у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Строк 
повноважень - 3 роки. Протягом останiх п'яти рокiв працює на ПАТ 
«АрселорМiттал Кривий Рiг», лаборантом спектрального аналiзу.

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

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

Голова Правлiння      Захарченко Юрiй Миколайович       02.05.2018

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво “елеКТроГрад”

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 

"ЕЛЕКТРОГРАД"
2. Код за ЄДРПОУ 30734728
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, пл.

Спортивна,буд.1А,Бiзнес-
центр"Гулiвер",17поверх

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 394-91-19 (056)499-15-26
5. Електронна поштова адреса urist@el-grad.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://electrograd.com.ua/emit-
information

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

ii. Текст повідомлення
Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 року, попе-

редньо схваленi значнi правочини, якi вчинятимуться АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» у 

ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 1 року: правочини про 
придбання товарно-матерiальних цiнностей та послуг (виконання робiт); 
правочини щодо продажу АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» продукцiї, виготовленої в ходi 
його господарської дiяльностi (у тому числi, шляхом участi у тендерi); право-
чини щодо придбання, вiдчуження, оренди, лiзинг майна, надання та отри-
мання позики, кредитiв, отримання гарантiй та акредитивiв, продовження 
строкiв, термiнiв дiї, перегляд iстотних умов таких правочинiв. Гранiчна 
сукупнiсть вартостi таких правочинiв, укладених протягом 1 року з дня прий-
няття рiшення Зборiв не повинна перевищувати 80 вiдсоткiв вартостi активiв 
за даними рiчної фiнансової звiтностi АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» за 2017 рiк. Гра-
нична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 58 606 400,00 гривень. Вартiсть 
активiв за даними останьої рiчної звiтностi складає 73 258 000,00 гривень. За 
прийняття Рiшення голосували «ЗА» - 2 бюлетеня, в яких визначено 925 
голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв, що беруть участь у Зборах та 
є власниками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» - 0 бюлетеня, в яких визначено 0 
голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, що беруть участь у Зборах та є 
власниками голосуючих акцiй; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 бюлетеня, в яких визна-
чено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, що беруть участь у Збо-
рах та є власниками голосуючих акцiй.

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

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

Голова Правлiння      Захарченко Юрiй Миколайович      02.05.2018

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво “елеКТроГрад”

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «ПдТ УКраїна»
ПовІдомлення 

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«ПдТ Україна».

2. Код за ЄДРПУО: 30994665.
3. Місцезнаходження: блок A, корпус 1, вул. Героїв УПа, 72, м. львiв, 

79015.
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 239-37-47.
5. Електронна поштова адреса: pdtlviv@gmail.com.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації:www.pratpdt.net.ua.

7. Вид особливої інформації: набуття прямо або опосередковано 
особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, 
які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного 
пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій акціонерного то-
вариства.

ІІ. Текст повідомлення
відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, 

що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її 
афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і 

більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

№ з/п

Дата повідомлення 
емітента особою, що 
здійснює облік права 
власності на акції в 

депозитарній системі, 
або акціонером 

(власником)

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, імя, по 

батькові (за наявності) - фізичної особи 
-власника (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань 
(для юридичної особи - резидента), код/номер 

з торговельного, банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про реєстра-
цію юридичної особи (для юридичної особи - 

нерезидента)

Розмір частки 
акціонера 

(власника) до 
зміни (у 

відсотках до 
статутного 
капіталу)

Розмір частки 
акціонера 
(власника) 

після зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

1 2 3 4 5 6
1. 02.05.2018 р. «Продакт Дівелопмент Текнолоджис Ел-Ел-Сі»

(«Product Development Technologies, LLC .»)
04356497 100 0

2. 02.05.2018 р. «АСТРОНІКС КОННЕКТІВІТІ СИСТЕМС 
ЕНД СЕРТІФІКЕЙШН КОРП.» (ASTRONICS 
CONNECTIVITY SYSTEMS & 
CERTIFICATION CORP.)

82-2371559 0 100

Зміст інформації:
1. найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття - найвищою 
ціною акції, за якою «АСТРОНІКС КОННЕКТІВІТІ СИСТЕМС ЕНД СЕРТІФІКЕЙШН КОРП.» (ASTRONICS CONNECTIVITY SYSTEMS & CERTIFICATION 
CORP.) придбавало акції Товариства є 92,50 грн. 
дата набуття домінуючого контрольного пакету акцій Товариства є - 27.04.2018 р.
2. найменування власника акцій - «АСТРОНІКС КОННЕКТІВІТІ СИСТЕМС ЕНД СЕРТІФІКЕЙШН КОРП.» (ASTRONICS CONNECTIVITY SYSTEMS & 
CERTIFICATION CORP.), податковий номер 82-2371559, місцезнаходження - 2340, Ерні Крюгер Сьоркл, Вокеган, Штат Іллінойс, Сполучені Штати 
Америки.
3. Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про 
реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника акцій - 82-2371559 (податковий номер). 
4. розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до – о 
(нуль) акцій і після набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій - 10000 простих іменних акцій (100 % статутного капіталу 
ПрАТ «ПДТ Україна). Розмір частки «АСТРОНІКС КОННЕКТІВІТІ СИСТЕМС ЕНД СЕРТІФІКЕЙШН КОРП.» (ASTRONICS CONNECTIVITY SYSTEMS & 
CERTIFICATION CORP.) в загальній кількості голосуючих акцій складає 100% статутного капіталу ПрАТ «ПДТ Україна».

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

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

Голова ради директорів 
ПрАТ «ПДТ Україна»

______ 
(підпис)

Герасимчук В.В.
(ініціали та прізвище 

керівника)
М.П.  02.05.2018 року (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 Това-
риСТво «фiрма верХньоГо 
одяГУ «фея»

2. Код за ЄДРПОУ 00309074
3. Місцезнаходження 87515, м.Марiуполь, вул Георгiївська,2
4. Міжміський код, 
телефон та факс

0629543539 

5. Електронна поштова 
адреса

mpfeya@hotmail.com

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

http://mpfeya.com.ua

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить: 10 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства (крім публічного 
акціонерного товариства); 5 і більше відсотків 
простих акцій публічного акціонерного 
товариства

ii. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ 

«ФЕЯ» (далi - Товариство) повiдомляє, що 27.04.2017 р. вiд ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ 
УКРАЇНИ» був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товари-
ства, сформований станом на 24.04.2017 р., згiдно з яким вiдбулися 
наступнi змiни на рахунках власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме: 

Повне найменування власника пакета акцiй - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI 
IЛЛIЧА», iдентифiкацiйний код 00191129, мiсцезнаходження: 87504, Доне-
цька обл., м. Марiуполь, вул. Левченка, буд.1, що володiв часткою у 
загальнiй кiлькостi акцiй Товариства - 98.792992%, яка у загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй Товариства становить 100 %, збiльшив за рахунок при-
дбання акцiй за безвiдкличною вимогою свiй пакет акцiй, в результатi чого 
його частка у загальнiй кiлькостi акцiй Товариства складає 100 %, яка у 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства становить 100 %.

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

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

2. Найменування посади Нефьодова Iнна Михайлiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 02.05.2018

(дата)
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

2. Код за ЄДРПОУ: 24992294.
3. Місцезнаходження: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський 

район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і 
споруд № 145

4. Міжміський код, телефон та факс: телефон (056) 3778287, факс (056) 
3778288.

5. Електронна поштова адреса: bastion@company.dp.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента.
ii. Текст повідомлення 

2.1. Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальни-
ми зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27.04.2018 року 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі необ-
хідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням 
терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМ-
ПАНІЯ «БАСТІОН», на підставі того, що діючий склад Наглядової ради було 
обрано 30 квітня 2015 року терміном на 3 роки.

Посадова особа Гурман Володимир Григорович (паспорт: серія АК но-
мер 250899 виданий 28.07.1998 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дні-
пропетровській області), яка займала посаду Голови Наглядової ради, при-
пинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 50 %.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1359375,00 грн. (3625 простих 

іменних акцій).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.04.2015 року  

(3 роки).
2.2. Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальни-

ми зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27.04.2018 року. 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі необ-
хідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням 
терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМ-
ПАНІЯ «БАСТІОН», на підставі того, що діючий склад Наглядової ради було 
обрано 30 квітня 2015 року терміном на 3 роки.

Посадова особа Кальчева Марина Дмитрiвна (паспорт: серія АМ номер 
365487 виданий 19.03.2001 р. Новомосковським МВУМВС України в Дніпро-
петровській області), яка займала посаду члена Наглядової ради, припини-
ла повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.04.2015 року  

(3 роки). 
2.3. Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальни-

ми зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27.04.2018 року. 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі необ-
хідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням 
терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМ-
ПАНІЯ «БАСТІОН», на підставі того, що діючий склад Наглядової ради було 
обрано 30 квітня 2015 року терміном на 3 роки.

Посадова особа Гурман Iрина Анатолiївна (паспорт: серія АК номер 
909111 виданий 10.04.2000 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дні-
пропетровській області), яка займала посаду члена Наглядової ради, при-
пинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.04.2015 року  

(3 роки). 
2.4. Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціо-

нерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІ-
ОН» 27.04.2018 року.

Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання но-
вого складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень 
попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», на 

підставі того, що діючий склад Наглядової ради було обрано 30 квітня 2015 
року терміном на 3 роки.

Гурман Володимир Григорович (паспорт: серія АК номер 250899 вида-
ний 28.07.1998 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській 
області) обраний на посаду члена Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 50 %.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1359375,00 грн. (3625 простих 

іменних акцій).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова 

Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3625 простих імен-

них акцій (50 % у статутному капіталі Товариства).
Гурман Володимир Григорович є акціонером, кандидатуру Гурмана Во-

лодимира Григоровича на обрання членом Наглядової ради вніс акціонер 
Трегубов Олексій Геннадійович (3625 простих іменних акцій або 50 % у ста-
тутному капіталі ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»).

2.5. Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціо-
нерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІ-
ОН» 27.04.2018 року.

Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання но-
вого складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень 
попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», на 
підставі того, що діючий склад Наглядової ради було обрано 30 квітня 2015 
року терміном на 3 роки.

Кальчева Марина Дмитрiвна (паспорт: серія АМ номер 365487 виданий 
19.03.2001 р. Новомосковським МВУМВС України в Дніпропетровській об-
ласті) обрана на посаду члена Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член На-

глядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Кальчева Марина Дмитрiвна є представником акціонера Трегубова 

Олексія Геннадійовича (3625 простих іменних акцій або 50 % у статутному 
капіталі ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»).

2.6. Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціо-
нерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІ-
ОН» 27.04.2018 року.

Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання но-
вого складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень 
попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», на 
підставі того, що діючий склад Наглядової ради було обрано 30 квітня 2015 
року терміном на 3 роки.

Гурман Iрина Анатолiївна (паспорт: серія АК номер 909111 виданий 
10.04.2000 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській 
області) обрана на посаду члена Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член На-

глядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Гурман Iрина Анатолiївна є представником акціонера Трегубова Олексія 

Геннадійовича (3625 простих іменних акцій або 50 % у статутному капіталі 
ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»).

2.7. Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято річними 
загальними зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 
27.04.2018 р. (Протокол № 27/04/2018) 27.04.2018 р.

Рішення про обрання Головою Наглядової ради прийнято на засіданні 
Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 27.04.2018 р. (Протокол 
№ 2704-2018).

Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання но-
вого складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень 
попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», на 
підставі того, що діючий склад Наглядової ради було обрано 30 квітня 2015 
року терміном на 3 роки.

Гурман Володимир Григорович (паспорт: серія АК номер 250899 вида-
ний 28.07.1998 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській 
області) обраний на посаду Голови Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 50 %.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1359375,00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «КомПанІя «БаСТІон»
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Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова 
Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3625 простих імен-
них акцій (50 % у статутному капіталі Товариства).

Гурман Володимир Григорович є акціонером, кандидатуру Гурмана Во-
лодимира Григоровича на обрання членом Наглядової ради вніс акціонер 
Трегубов Олексій Геннадійович (3625 простих іменних акцій або 50 % у ста-
тутному капіталі ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»).

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 Чуклін А.В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 27.04.2018

(дата) 

Повідомлення затверджене Наглядовою радою ПрАТ «КОМПАНІЯ 
«БАСТІОН».

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 «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 13915014
3. Місцезнаходження: Одеська область, Приморський р-н, м. Одеса, 

вул. Транспортна, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (048) 7528254
5. Електронна поштова адреса: taco@tm.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.tast.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітен-

та.
ІІ. Текст повідомлення

Листом акцiонера Товариства ПАТ «Українська залiзниця» № Ц-3/6-
24/1187-18, отриманого Товариством 02.04.2018 року, повiдомлено про 
припинення повноважень члена Наглядової Ради Товариства Савкiна 
Олега Анатолiйовича, у зв'язку з його звiльненням з регiональної фiлiї 
«Одеська залiзниця» та замiною члена Наглядової Ради - представника 
акцiонера, який володiє 0 % акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, 
оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Член Наглядової Ради Нiкогосян Олександр Сергiйович набув повно-
важень, з моменту отримання Товариством 02.04.2018 року листа-
повiдомлення акцiонера Товариства ПАТ «Українська залiзниця» 
№ Ц-3/6-24/1187-18 про замiну представника акцiонера у складi Наглядо-
вої Ради Товариства. Особа є представником акцiонера Товариства, а 
саме ПАТ «Українська залiзниця», код ЄДРПОУ 40075815. Рiк народжен-
ня: 1980 рiк. Особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандида-
та: акцiонер ПАТ «Українська залiзниця» (код ЄДРПОУ 40075815). 
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй акцiонерного това-
риства, до органу якого обирається кандидат: 1 iменна проста акцiя.

Освiта (повне найменування навчального закладу, рiк закiнчення, 
спецiальнiсть, квалiфiкацiя): вища. Одеська державна морська 
академiя, 2002 рiк, спецiальнiсть - «Правознавство», квалiфiкацiя - 
юрист.

Мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає 
кандидат у юридичних особах: ПАТ «Українська залiзниця», начальник 
вiддiлу договiрно-правової роботи юридичної служби регiональної фiлiї 
«Одеська залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця» (основне). Загальний 
стаж роботи: 18 рокiв.

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, 
мiсце роботи, займана посада): 11.2003 р. - 12.2004 р. - юрисконсульт па-
сажирської служби Одеської залiзницi; 12.2004 р. - 12.2015 р. - начальник 
вiддiлу договiрно-правової роботи юридичної служби ДП «Одеська 
залiзниця»; 01.12.2015 р. - по т.ч. - начальник вiддiлу договiрно-правової 
роботи юридичної служби регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ 
«Українська залiзниця».

Наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi: вiдсутня. 
Наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись 
певною дiяльнiстю: вiдсутня. Чи є кандидат афiлiйованою особою 
акцiонерного товариства, до складу органу якого вiн обирається: нi. 
Акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата: вiдсутнi. 
Наявнiсть (вiдсутнiсть) письмової заяви кандидата про згоду на обраан-
ня членом органу акцiонерного товариства; наявнiсть (вiдсутнiсть) у 
письмовiй заявi кандидата всiх або частини вiдомостей, вказаних, у цьо-
му пiдпунктi: заява наявна, всi вiдомостi мiстяться в заявi.

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

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

2. Найменування посади 
Генеральний директор  _______  Пшеченко наталія Петрівна
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 м.п.
  02.05.2018 р.
  (дата) 

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 
«СТраХова КомПанІя «ТаСТ-ГаранТІя»

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента  Публiчне акцiонерне товариство 
«Пiвнiчтранс» 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  05523553  
3. Місцезнаходження емітента 65025 Одеська обл., мiсто Одеса, 21-км Старо-
київської дороги 4. Міжміський код, телефон та факс емітента  (048) 750 38 38 
750 25 40 5. Електронна поштова адреса емітента  OSSherstneva@sarmontgroup.
com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації  http://severtrans.org.ua 7. Вид особливої інфор-
мації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови наглядової ради Сардарян Хачатура Суреновича 

(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена наглядової ради Поправка Дмитра Юрiйовича (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата 
вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними 
зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена наглядової ради Акопджанян Романа Драстамато-
вича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р. 
(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена наглядової ради Шилiнговської Надiї Вiкторiвни 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена наглядової ради Карауш Надiї Петрiвни (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчи-
нення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними 
зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

ПУБлiЧне аКцiонерне ТовариСТво «ПiвнiЧТранС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №84, 3 травня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПриваТне аКцiонерне 
ТовариСТво 
"КоСТянТинiвСьКий 
ПлодоовоЧ"

2. Код за ЄДРПОУ 01558589
3. Місцезнаходження 85107, м. Костянтинiвка, вул. Мирош-

ниченко, 15
4. Міжміський код, телефон та факс 0627224342 0627224342
5. Електронна поштова адреса Konst_plod@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 

рiшення про припинення повноважень у зв'язку з закiнченням строку їх дiї 
вiдповiдно до Статуту. Особа перебувала на посадi з 28.04.2015р.

Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 
рiшення про обрання Головою правлiння строком на 3 роки - по 27.04.2021р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх 5 рокiв займав посаду Голови Правлiння ПрАТ «Костянтинiвський 
плодоовоч».

Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 
рiшення про припинення повноважень у зв'язку з закiнченням строку їх дiї 
вiдповiдно до Статуту. Особа перебувала на посадi з 28.04.2015р.

Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 
рiшення про обрання члена правлiння строком на 3 роки - по 27.04.2021р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх 5 рокiв займала посаду члена правлiння ПрАТ «Костянтинiвський 
плодоовоч», працювала директором ПМП «Ельва».

Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 
рiшення про припинення повноважень у зв'язку з закiнченням строку їх дiї 
вiдповiдно до Статуту. Особа перебувала на посадi з 28.04.2015р.

Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 
рiшення про припинення повноважень у зв'язку з закiнченням строку їх дiї 
вiдповiдно до Статуту. Особа перебувала на посадi з 28.04.2015р.

Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 
рiшення про припинення повноважень у зв'язку з закiнченням строку їх дiї 
вiдповiдно до Статуту. Особа перебувала на посадi з 28.04.2015р.

Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 
рiшення про припинення повноважень у зв'язку з закiнченням строку їх дiї 
вiдповiдно до Статуту. Особа перебувала на посадi з 28.04.2015р.

Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 
рiшення про припинення повноважень у зв'язку з закiнченням строку їх дiї 
вiдповiдно до Статуту. Особа перебувала на посадi з 28.04.2015р.

Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 

рiшення про припинення повноважень у зв'язку з закiнченням строку їх дiї 
вiдповiдно до Статуту. Особа перебувала на посадi з 28.04.2015р.

Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 
рiшення про припинення повноважень у зв'язку з закiнченням строку їх дiї 
вiдповiдно до Статуту. Особа перебувала на посадi з 28.04.2015р.

Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 
рiшення про обрання членом правлiння строком на 3 роки - по 27.04.2021р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх 5 рокiв займала посаду члена Правлiння ПрАТ «Костянтинiвський 
плодоовоч», працювала комерцiйним директором ПП «Торговий дiм 
«Саторi».

Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 
рiшення про обрання Головою Наглядової ради строком на 3 роки - по 
27.04.2021р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Голови Наглядової ради 
ПрАТ «Костянтинiвський плодоовоч», працювала бухгалтером у ПМП «Ель-
ва». Посадова особа є акцiонером ПрАТ «Костянтинiвський плодоовоч».

Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 
рiшення про обрання Головою правлiння строком на 3 роки - по 27.04.2021р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх 5 рокiв займала посаду члена Наглядової ради 
ПрАТ «Костянтинiвський плодоовоч».Посадова особа є акцiонером 
ПрАТ «Костянтинiвський плодоовоч».

Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 
рiшення про обрання членом Наглядової ради строком на 3 роки - по 
27.04.2021р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Наглядової ради 
ПрАТ «Костянтинiвський плодоовоч».Посадова особа не є акцiонером 
ПрАТ «Костянтинiвський плодоовоч».

Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 
рiшення про обрання Головою Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки - по 
27.04.2021р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Голови Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «Костянтинiвський плодоовоч».

Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 
рiшення про обрання членом Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки - по 
27.04.2021р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду члена Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «Костянтинiвський плодоовоч».

Загальними зборами акцiонерiв, проведеними 27.04.2018р., прийнято 
рiшення про обрання членом Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки - по 
27.04.2021р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «Костянтинiвський плодоовоч».

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 Муранець Олег Вiкторович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керів ника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

Голову наглядової ради Сардарян Хачатура Суреновича (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до на-
ступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 
начальник департаменту розвитку, заступник фiнансового директора,  
в.о директора, голова Наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними збо-
рами Товариства та Наглядовою радою. Посадова особа є представником 
акцiонера - Сардарян Карiне Рафiковна. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена наглядової ради Сардарян Карiне Рафiкiвну (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 16.00000% на 
суму 625280.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу: до наступних рiчних зборiв. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: приватний пiдприємець. 
Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Посадова особа є 
акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: зго-
да на обрання.

Члена наглядової ради Акопджанян Романа Драстаматовича (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до на-
ступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5  рокiв  - 
Директор. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Посадова 
особа є представником акцiонера - Сардарян Карiне Рафiковна. Обгрунту-

вання змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.
Члена наглядової ради Шилiнговську Надiю Вiкторiвну (не дала згоди на 

розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до на-
ступних рiчних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 
менеджер з адмiнiстративної дiяльностi. Рiшення прийнято Загальними 
зборами Товариства. Посадова особа є представником акцiонера - Сарда-
рян Карiне Рафiковна. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: згода на обрання.

Члена наглядової ради Карауш Надiю Петрiвну (не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до на-
ступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 
вiце-президент по фiнансам, член Наглядової ради. Рiшення прийнято За-
гальними зборами Товариства. Посадова особа є представником акцiонера 
- Сардарян Карiне Рафiковна. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: згода на обрання.

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

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

3.2. Найменування посади.
В.о.директора ____________ Губарєв Сергiй Миколайович
  М.П.
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ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 
«ПереСУвна меХанІЗована Колона № 54»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
i. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 
№ 54"

2. Організаційно-правова 
форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 08132, м.Вишневе, вул.Київська, 17
4. Код за ЄДРПОУ 01037117
5. Міжміський код та 
телефон, факс

(04598) 5-17-87, 5-20-55

6. Електронна поштова 
адреса

tsimbalenko@goldmandarin.com.ua

7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення 
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (прото-

кол № 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової 
ради припинено повноваження:

- Голови наглядової ради Гутіна Євгена Борисовича (посадова особа не 
надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа акцiями 
Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. На посадi перебував з 20.04.2017р.;

- Члена наглядової ради Демидюка Олександра Валентиновича (поса-
дова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова 
особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 20.04.2017р.

- Члена наглядової ради Шерфауі Ніни Анатоліївни (посадова особа не 
надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа акцiями 
Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. На посадi перебувала з 20.04.2017р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (прото-
кол № 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової 
ради строком на 3 роки обрано:

- Членом наглядової ради Масляного Олега Ярославовича (посадова 
особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа 
є представником акціонера Тереха В.П., який володіє 24,837142% акцій То-
вариства. Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник адміністративно-
господарського відділу ПрАТ «ПМК № 54»

- Членом наглядової ради Демидюка Олександра Валентиновича (по-
садова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадо-
ва особа є представником акціонера Журавля О.В., який володіє 
24,828667% акцій Товариства. Посадова особа акцiями Товариства не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний 
енергетик ПрАТ «ПМК № 54»; головний енергетик ТОВ «Золотой мандарин 
квадра»; член наглядової ради ПрАТ «ПМК № 54»

- Членом наглядової ради Косенко Наталiю Олександрiвну (посадова 
особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа 
є представником акціонера ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН», який володіє 
9,518% акцій Товариства. Посадова особа акцiями Товариства не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: економiст (ТОВ 
«УКРПРОМБАНК»), бухгалтер (ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН СУВЕНІРИ»); 
головний бухгалтер ПрАТ «ПМК 54»

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол 
№ 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) Головою наглядової ради обрано Масляного 
Олега Ярославовича (посадова особа не надавала згоду на розкриття пас-
портних даних). Посадова особа є представником акціонера Тереха В.П., 
який володіє 24,837142% акцій Товариства. Посадова особа акцiями Товари-
ства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: на-
чальник адміністративно-господарського відділу ПрАТ «ПМК № 54»

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол 
№ 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого 
органу (Правління) на одноосібний (Директор) припинено повноваження:

- Голови правління Лабутіної Галини Вікторівни (посадова особа не на-
давала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа акцiями То-
вариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посадi перебував з 31.08.2006р.

- Члена правління Лисун Тетяни Михайлівни (посадова особа не нада-
вала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа акцiями Това-
риства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. На посадi перебував з 27.04.2007р.

- Члена правління Овчарової Оксани Юріївни (посадова особа не нада-
вала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа акцiями Това-
риства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. На посадi перебував з 09.12.2010р.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол 
№ 26/04/2018 від 26.04.2018 р.) у зв'язку зі зміною колегіального виконав-
чого органу (Правління) на одноосібний (Директор) обрано директором То-
вариства строком на 5 років Лабутіну Галину Вікторівну (посадова особа не 
надавала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа акцiями 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти 
років: Голова правління ПрАТ «ПМК-54».

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

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

2. Директор __________ Г.В.Лабутіна
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018

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 «АСГАРД ХОЛДИНГ»
2. Код за ЄДРПОУ 
37841754
3. Місцезнаходження 
04053 м.Київ провулок Киянівський, 7А
4. Міжміський код, телефон та факс 
0442724248 0442724246
5. Електронна поштова адреса 
37841754@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://37841754.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ii. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2018;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру право-

чинів: вчинення будь-яких значних правочинів, у тому числі, але не виключ-
но щодо купівлі-продажу цінних паперів, відчуження активів, тощо, які мо-
жуть вчинятись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення 
цих Загальних зборів (до 26.04.2019р. включно);

Гранична сукупна вартість правочинів: 300000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 143016,8 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 209,76557%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 572 000 000;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 493 133 031;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

493 133 031;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
iii. Підпис 

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

2.
Директор Бакакін О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
27.04.2018

(дата) 

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «аСГард ХолдинГ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 05527752
3. Місцезнаходження 44700, м.Володимир-Волинський, 

вул.Луцька,81
4. Міжміський код, телефон та 
факс

03342 20610, 03342 35070

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

http://05527752.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

ii. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» вiд 
24 квiтня 2018 року (Протокол № 25 вiд 24/04/18р) було прийнято рiшення 
про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Дата 
державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, 
що мiстяться в ЄДР - 02 травня 2018 року. Повне найменування акцiонерного 
товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД». Повне наймену-
вання акцiонерного товариства пiсля змiни - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Голова правління Євчук Р.В.

ПУБлiЧне аКцiонерне ТовариСТво “володимир-волинСьКий КонСервний Завод”

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 
«фІнанСова КомПанІя 

«ардженТ ГрУП»
2. Код за ЄДРПОУ 
38707466
3. Місцезнаходження 
04053 м.Київ провулок Киянівський, 7А
4. Міжміський код, телефон та факс 
0442724248 0442724246
5. Електронна поштова адреса 
38707466@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://38707466.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу 

ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення 

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ii. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2018;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру право-

чинів: вчинення будь-яких значних правочинів, у т.ч., але не виключно 
щодо купівлі-продажу цінних паперів, відчуження активів, тощо, які мо-
жуть вчинятись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення 
цих Загальних зборів (до 25.04.2019р. включно);

Гранична сукупна вартість правочинів: 10000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 1895 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 527,70449%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 472 000 000;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 448 371 897;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

448 371 897;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
iii. Підпис 

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

2.
Генеральний директор Бакакін О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 
27.04.2018

(дата) 

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКцiонерне 

ТовариСТво Євро-аЗiаТСьКа СТраХова 
КомПанiя «фiнiСТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 14199815
3. Місцезнаходження: 01601 мiсто Київ, вул. Еспланадна, будинок 20
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 221-84-82, 221-84-82
5. Електронна поштова адреса: 14199815@afr.com.ua, finist_sk@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

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

значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його при-
йняв: 27.04.2018 року, рішення прийнято черговими Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ».

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
- правочини про придбання або відчуження основних фондів та іншого 

майна Товариства (в тому числі нерухомого майна, транспортних засобів, 
обладнання та іншого рухомого майна);

- укладення договорів про довгостроковий (на три і більше років) найм 
(оренду) основних фондів та іншого майна Товариства (в тому числі не-
рухомого та транспортних засобів);

- придбання корпоративних прав на участь в інших підприємницьких, 
господарських товариствах та підприємствах, придбання цінних паперів 
(в тому акцій), у тому числі шляхом внесення в статутний капітал інших 
підприємницьких, господарських товариств та підприємств майна, що на-
лежить акціонерному товариству;

- договорів страхування, договорів перестрахування;
- договорів банківського вкладу (депозиту), інших договорів, пов'язаних 

із розміщенням активів та страхових резервів.
Гранична сукупність вартості правочинів: 150 000 тис. грн
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 24 753 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 606%

Загальна кількість голосуючих акцій: 21 480 850 (двадцять один міль-
йон чотириста вісімдесят тисяч вісімсот п'ятдесят).

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 19 401 344 (дев'ятнадцять мільйонів чотириста одна триста сорок 
чотири) шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
19 401 344 (дев'ятнадцять мільйонів чотириста одна триста сорок чоти-
ри) шт.

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

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

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

2. Директор Геля Ірина Андріївна 27.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ»
2. Код за ЄДРПОУ 
37841754
3. Місцезнаходження 
04053 м. Київ провулок Киянівський, 7А
4. Міжміський код, телефон та факс 
0442724248 0442724246
5. Електронна поштова адреса 
37841754@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://37841754.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

1) Рішення про припинення повноважень прийнято на Річних загальних 
зборах акціонерів 26.04.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Про-
токолу №1 від 26.04.2018 р.

Посадова особа Зикова Лілія Віталіївна (паспорт: серія СЮ номер 
150135 виданий 02.09.2009 р. Бердянський РВ ГУ МВС України в Запорізь-
кій області), яка займала посаду Голови Наглядової ради, припинила по-
вноваження.

Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) роки з 

25.04.2015 р. по 25.04.2018 р.
2) Рішення про обрання прийнято на Річних загальних зборах акціоне-

рів 26.04.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №1 від 
26.04.2018 року.

Зикову Лілію Віталіївну (паспорт: серія СЮ номер 150135 виданий 
02.09.2009 р. Бердянський РВ ГУ МВС України в Запорізькій області) об-
рано на посаду Голови Наглядової ради.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки з 26.04.2018 р. по 

26.04.2021 р. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
ПрАТ «Альтана Капітал»:
01.02.2011-19.03.2014 Начальник відділу корпоративних відносин;
20.03.2014- по теперішній час, Директор департаменту з розвитку біз-

несу.
ТОВ «ФК «СОКУР»: 24.06.2014 - по теперішній час, Менеджер з питань 

регіонального розвитку. 
ТОВ «ФК «АЛЬЯНС»: 24.06.2014 - по 31.05.2017, Менеджер з питань 

регіонального розвитку.
Посадова особа не володіє акціями емітента.
Одноосібний член Наглядової ради (Голова Наглядової ради) Зикова Л.В. 

є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР 
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код 
ЄДРПОУ 35093832), що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок акти-
вів ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙ-
НОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІОЛАНТА КАПІТАЛ» (код за ЄДРІСІ 
2331628), якому належить 490 923 031 шт. простих іменних акції ПрАТ «АС-
ГАРД ХОЛДИНГ», що складає 85,8257% статутного капіталу.

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

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

2.
Директор Бакакін О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
27.04.2018

(дата) 

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 
«аСГард ХолдинГ»

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

тю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ 

ГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ 
37841948
3. Місцезнаходження 
83015 м.Київ провулок Киянівський, 7А
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 272-42-46 (044) 272-42-46
5. Електронна поштова адреса 
37841948@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://37841948.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

1) Рішення про припинення повноважень прийнято на Річних загальних 
зборах акціонерів 26.04.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішен-
ня № 1 єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій Емітента, від 
26.04.2018 р.

Посадова особа Зикова Лілія Віталіївна (паспорт: серія СЮ номер 
150135 виданий 02.09.2009 р. Бердянський РВ ГУ МВС України в Запорізь-
кій області), яка займала посаду Голови Наглядової ради, припинила по-
вноваження.

Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) роки з 

25.04.2015 р. по 25.04.2018 р.

2) Рішення про обрання прийнято на Річних загальних зборах акціоне-
рів 26.04.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення №1 єдиного 
акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій Емітента, від 26.04.2018 
року.

Зикову Лілію Віталіївну (паспорт: серія СЮ номер 150135 виданий 
02.09.2009 р. Бердянський РВ ГУ МВС України в Запорізькій області) об-
рано на посаду Голови Наглядової ради.

Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки з 26.04.2018 р. по 

26.04.2021 р. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
ПрАТ «Альтана Капітал»:
01.02.2011-19.03.2014 Начальник відділу корпоративних відносин;
20.03.2014- по теперішній час, Директор департаменту з розвитку бізне-

су.
ТОВ «ФК «СОКУР»: 24.06.2014 - по теперішній час, Менеджер з питань 

регіонального розвитку. 
ТОВ «ФК «АЛЬЯНС»: 24.06.2014 - по 31.05.2017, Менеджер з питань 

регіонального розвитку.
Посадова особа не володіє акціями емітента.
Одноосібний член Наглядової ради (Голова Наглядової ради)  

Зикова Л.В. є представником єдиного акціонера, що одноосібно володіє 
100% акцій.

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

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

2.
Директор Бакакін О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 
27.04.2018

(дата) 

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 
«Солар менеджменТ ГрУП»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«АРДЖЕНТ ГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ 
38707466
3. Місцезнаходження 
04053 м.Київ провулок Киянівський, 7А
4. Міжміський код, телефон та факс 
0442724248 0442724246
5. Електронна поштова адреса 
38707466@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://38707466.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу 

ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення 

Припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворен-
ня або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

ii. Текст повідомлення 
1).26.04.2018 року Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» (Про-
токол № 1 від 26.04.2018р.) (далі - ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП») при-
йнято рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення у 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ та передачу всьо-
го майна, прав і обов'язків до юридичної особи-правонаступника – ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДЖЕНТ ГРУП» 
(Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А). Причи-
ною прийняття зазначеного рiшення є економічна недоцільність функці-
онування Товариства у організаційно-правовій формі акціонерного това-
риства. 

Статутний капітал ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП» становить  
118 000 000.00 (сто вісімнадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн., що по-
ділений на 472 000 000 (чотириста сімдесят два мільйони) штук простих 
іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (25 копійок) кожна. 

Акції ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП», крім тих що не підлягають конверта-
ції, конвертуються за коефіцієнтом 1:1 в частки товариства-
правонаступника – ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП». Розмір статутного капіталу 
ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП» на дату його створення дорівнюватиме розміру 
статутного капіталу ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП» (118 000 000.00 (сто ві-
сімнадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.), зменшеному на загальну 
номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну (за наявності таких ак-
цій). Розподіл часток ТОВ «АРДЖЕНТ ГРУП» відбувається із збереженням 
співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капі-
талі Товариства. Всі акціонери (їх правонаступники) Товариства, акції яких 
не були викуплені, стають засновниками (учасниками) ТОВ «АРДЖЕНТ 
ГРУП», відомості про склад засновників (учасників) із зазначенням розміру 
частки кожного засновника (учасника) повинні міститись у Статуті ТОВ 
«АРДЖЕНТ ГРУП» станом на день його затвердження. Не підлягають кон-
вертації акції Товариства, власниками яких є акціонери, які звернулися до 
Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які ма-
ють таке право.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 448 371 897; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 448 371 897; Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття рішення: 0.

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

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

2.
Генеральний директор Бакакін О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 
27.04.2018

(дата) 

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 
«фІнанСова КомПанІя «ардженТ ГрУП»

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 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«АРДЖЕНТ ГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ 
38707466
3. Місцезнаходження 
04053 місто Київ провулок Киянівський, будинок 7А
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 272-42-46 (044) 272-42-46
5. Електронна поштова адреса 
38707466@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://38707466.smida.gov.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 цьо-
го Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

У зв’язку з прийняттям Річними Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП» (далі - Емітент) 26.04.2018р. рiшення про 
припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСО-
ВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» шляхом перетворення в ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДЖЕНТ ГРУП» (Про-
токол №1 від 26.04.2018 року) та у вiдповiдностi до вимог чинного 
законодавства, з метою здiйснення процедури припинення Емітента, 
вiдбулися змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

1) Посадова особа - Бакакін Олександр Андрійович (паспорт: серія ВК 
номер 310276 виданий 26.10.2006 р. Червоногвардійським РВ Макіїв-

ського МУ ГУМВС України в Донецькій обл.), яка займала посаду Гене-
рального директора, припинила повноваження.

Бакакін О.А. не володіє акціями Емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 08.10.2013 по 

25.04.2018.
2) Бакакіна Олександра Андрійовича (паспорт: серія ВК номер 310276 

виданий 26.10.2006 р. Червоногвардійським РВ Макіївського МУ ГУМВС 
України в Донецькій обл.) обрано на посаду Голови Комісії з припинен-
ня.

Бакакін О.А. не володіє акціями Емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до завершення процедури припинення 

Емiтента шляхом перетворення.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Еконо-

міст з фінансової роботи у ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕ-
НЕДЖМЕНТ», Начальник відділу корпоративних фінансів, внутрішній 
аудитор у ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Посадова особа обіймає наступні посади: Генеральний директор ТОВ 
«КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (м. Київ, провулок 
Киянівський, 7А); директор ПрАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» (м. Київ, провулок 
Киянівський, 7А); директор ПрАТ «СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (м. Київ, 
провулок Киянівський, 7А); Член Наглядової Ради ПАТ ЗНВКІФ «ГРОССО 
КАПІТАЛ», (м. Київ, провулок Киянівський, 7А).

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 Бакакін О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 
27.04.2018

(дата) 

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво
 «фІнанСова КомПанІя «ардженТ ГрУП»
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ПовІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне Товариство 

«Калинiвське автотранспортне пiдприємство 10509» 2. Код за ЄДРПОУ 
03372475

3. Місцезнаходження вул.Ленiна, 18, м. Калинiвка, Калинiвський,  
Вінницька, 22400 4. Міжміський код, телефон та факс (04333) 2-10-75  
5. Електронна поштова адреса atp10509@ukrpost.ua 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації http://atp10509.at.ua 7. Вид особливої інформації Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст повідомлення Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акціо-
нерів «ПрАТ «Калинівське АТП 10509» (Протокол № 8 від 27.04.2018 р.): 

Звільнено: -Селізара Володимира Михайловича (паспорт: серiя АВ 
№ 248093 виданий Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл 
27.08.2001 р.) з посади ревізора. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,029101 %. Розмiр пакету акцiй складає 330 штук (загальною 
номiнальною вартiстю 82,5 грн). Обґрунтування змiн у персональному 
складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів 
«ПрАТ «Калинівське АТП 10509» (Протокол № 8 від 27.04.2018 р.) Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок протягом 
якого особа перебувала на посадi з 27.04.2015 по 27.04.2018 року, звільне-
но Процишину Ірину Олексіївну (паспорт: серiя АА № 479764виданий 
Калинiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл 23.04.1997р.) з посади 
Голови наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,029101 %. Розмiр пакету акцiй складає 330 штук (загальною номiнальною 
вартiстю 82,5 грн). Обґрунтування змiн у персональному складi посадових 
осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів «ПрАТ «Калинівське АТП 
10509» (Протокол № 8 від 27.04.2018 р.) Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок протягом якого особа перебу-
вала на посадi з 27.04.2015 по 27.04.2018 року. звільнено Кисельова Євге-
на Валентиновича (паспорт: серiя АВ № 042248виданий Тульчинським РВ 
УМВС України у Вiнницькiй обл 03.11.1999 р..) з посади Члена наглядової 
ради. Не володiє часткою в статутному капiталi емітента. Обґрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних За-
гальних зборів «ПрАТ «Калинівське АТП 10509» (Протокол № 8 від 
27.04.2018 р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок протягом якого особа перебувала на посадi з 27.04.2015 по 
27.04.2018 року. звільнено Нагорну Валентину Іванівну (паспорт: серiя АА 
№ 765079 виданий Калинівським РВ УМВС України у Вінницькій обл 
27.05.1998 р..) з посади Члена наглядової ради. Не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емітента. Обґрунтування змiн у персональному складi по-
садових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів «ПрАТ «Калинів-
ське АТП 10509» (Протокол № 8 від 27.04.2018 р.) Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок протягом якого особа пере-
бувала на посадi з 27.04.2015 по 27.04.2018 року. Згiдно рiшення річних 
Загальних зборiв акціонерів «ПрАТ «Калинівське АТП 10509» (Протокол 
№ 8 від 27.04.2018 р.):

Призначено : 
призначено Кисельова Євгена Валентиновича (паспорт: серiя АВ 

№ 042248 виданий Тульчинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл 
03.11.1999 р..) на посаду ревізора. Не володiє часткою в статутному 
капiталi емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв: 2006-iнженер зБРi ТБ, Член наглядової ради 
ПрАТ Калинівське АТП 10509 Рiшення прийнято Загальниими зборами ак-
ціонерів «ПрАТ «Калинівське АТП 10509» (Протокол № 8 від 27.04.2018 р.) 
призначено Селізара Володимира Михайловича (паспорт: серiя АВ 
№ 248093 виданий Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 
27.08.2001 р..) на посаду Члена наглядової ради. Згідно рішення Наглядо-
вої ради (Протокол № 1 від 27.04.2018 р.), призначено Головою наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента Розмiр пакету акцiй 
складає 330 штук (загальною номiнальною вартiстю 82,5 грн). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призна-
чено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 
Данi вiдсутнi Рiшення прийнято Загальниими зборами акціонерів 
«ПрАТ «Калинівське АТП 10509» (Протокол № 8 від 27.04.2018 р.) призна-
чено Синчука Сергія Йосиповича (паспорт: серiя АА № 099786 виданий 
Калинівським РВУ МВС у Вінницькій обл. 19.01.1996 р..) на посаду члена 
наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента Розмiр 
пакету акцiй складає 2360 штук (загальною номiнальною вартiстю 590 грн). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа: 
01.08.1972р по 30,04,2003року працював в Калинівському АТП 10509 інже-
нер експлуатації.На даний час пенсіонер.Рiшення прийнято Загальниими 
зборами акціонерів «ПрАТ «Калинівське АТП 10509» (Протокол № 8 від 
27.04.2018 р.) призначено Процишину Ірину Олексіївну. (паспорт: серiя АА 
№ 479764 виданий Калинівським РВУ МВС у Вінницькій обл. 23.04.1997 р..) 
на посаду члена наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента Розмiр пакету акцiй складає 330 штук (загальною номiнальною 
вартiстю 82,5 грн). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа: 2005- 2017 головний економiст ПрАТ «Калинiвське АТП 
10509». Рiшення прийнято Загальниими зборами акціонерів «ПрАТ «Кали-
нівське АТП 10509» (Протокол № 8 від 27.04.2018 р.)

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

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

2.Директор ПрАТ «Калинівське АТП 10509» (підпис) Барсак А.А.
27.04.2018

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво «КалинiвСьКе авТоТранСПорТне ПiдПриЄмСТво 10509» 

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 «ГоГолiвСьКа СТрiЧКоТКацьКа 
фаБриКа»

2. Код за ЄДРПОУ: 00307655
3. Місцезнаходження: вул. Замкова, 7, с. Гоголів, Броварський р-н, Київ-

ська область, 07452
4. Міжміський код, телефон та факс: (04594) 27285, (04594) 27072
5. Електронна поштова адреса: strichkova_fabrika@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://gogoliv-lenta.all.biz 
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 зна-
чних правочинів: 

26.04.2018 р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
загальні збори акціонерів (Протокол №1/2018 від 26.04.2018 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:будь-які не заборонені чинним законодав-

ством України правочини (договори), в тому числі правочини (договори), 
пов’язані з поточною господарською діяльністю товариства відповідно до 
статуту товариства.

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення, перевищує 25 відсотків вартості ак-
тивів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

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

ності: 14040 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 712,251 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 201416.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 201416.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

201416.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
iii. Підпис 

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

2.
Директор І. М. Шевель

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 26.04.2018

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБлiЧне аКцiонерне 

ТовариСТво 
«оБ’Єднана ГiрниЧо-
ХiмiЧна КомПанiя»

2. Код за ЄДРПОУ 36716128
3. Місцезнаходження 03035, м. Київ, вул. Сурiкова, 

будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс (044)237-12-49 (044)237-12-49
5. Електронна поштова адреса i.panchuk@umcc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://umcc.com.ua/

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

ii. Текст повідомлення

№ з/п Дата 
вчинення дії

Розмір дивідендів, 
що підлягають 

виплаті, грн

Строк виплати 
дивідендів

Спосіб виплати 
дивідендів

1 2 3 4 5
1 27.04.2018 332 785 500,00 27.04.2018 

- 30.06.2018
безпосередньо 

акціонерам
Зміст інформації:
Міністерство економічного розвитку i торгівлі України наказом №582 від 
27.04.2018 «Про рiчнi загальні збори публічного акціонерного товари-
ства "Об'єднана гiрничо-хiмiчна компанія", зобов'язало Товариство 
спрямувати 75 відсотків чистого прибутку у розмірі 332 785 500,00 грн. 
на виплату дивідендів. Виплату дивідендів провести згідно з вимогами 
чинного законодавства не пізніше 30 червня 2018 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 Гладушко Олександр Володимирович
В.о. голови правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

ПовІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента(для 

опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПриваТне аКцІонерне 
ТовариСТво «меХаномонТаж»

2. Код за ЄДРПОУ: 01415134
3. Місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Геро-

їв Сталінграда, буд. 18
4. Міжміський код, телефон та факс: 06153-23219, 06153-23339
5. Електронна поштова адреса: mexanomontaz.prat@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

27.04.2018 року річними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Механо-
монтаж» (протокол No 1 вiд 27.04.2018 р.) прийнято рiшення надати попере-
дню згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року 
з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що 
є предметом значного правочину перевищуватиме 10 % вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності:- Придбання основних засобів 
(сукупна гранична вартість 900 тис. грн.). Вартiсть активiв Товариства за дани-
ми останньої річної фінансової звiтностi: 1494,5тис. грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi правочину до вартостi активiв: 60,22%. - Продаж майна (сукупна 
гранична вартість 900 тис. грн.). Вартiсть активiв Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звiтностi: 1494,5тис тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi правочину до вартостi активiв: 60,22%.- Виконання робіт, або послуг 
(сукупна гранична вартість 1000 000 грн.). Вартiсть активiв Товариства за дани-
ми останньої річної фінансової звiтностi: 1494,5тис тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi правочину до вартостiактивiв: 66,91%. Уповноважити здій-
снювати дії, щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів 
Голову правління Товариства Григоряк Юрія Дмитровича. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй: 67 345 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах: 66 629 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення: 66 629шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «проти» прийняття рiшення: 0 шт. 

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

2. Найменування посади: Голова правління Григоряк Юрій Дмитрович . 
М.П. 27.04.2018р.

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

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

1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКцІонерне То-
вариСТво «фІрма «УманьСПецмонТажПроеКТ-1»

2. Код за ЄДРПОУ: 00912511
3. Місцезнаходження: 20304 Черкаська область, Уманський район, 

мiсто Умань, вулиця Пролетарська, будинок 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4744) 3-31-59, 3-31-59
5. Електронна поштова адреса: 00912511@afr.com.ua, spc71@it-tim.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://firma-usmp-1.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

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

чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
рішення прийнято 27.04.2018 року черговими загальними зборами акціоне-
рів ПрАТ «ФІРМА» УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1».

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: ви-
конання будівельно-монтажних робіт цілісних об'єктів, укладання субпі-
дрядних договорів на виконання будівельно-монтажних робіт. 

Гранична сукупна вартість правочинів - до 30 500 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 950,1 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 3210,2%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 59833 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 59833 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

59833 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 (нуль) голосів.
iii. Підпис 

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

2. Директор Череватий Юрій Анатолійович 27.04.2018

особлива інформація 
ПраТ «КиївСПецТранС» 

( код ЄДРПОУ 02772037), адреса: 04208 м. Київ просп. Правди, 85
тел. (044) 400-49-54. E-mail: kievspectrans@kst.in.ua. Відомості про 

зміну складу посадових осіб емітента .
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової 

ради ПрАТ «Київспецтранс» від 27.04.2018р.(протокол №3/18):
припинено повноваження з 28.04.2018р. (у звязку із закінченням 

терміну повноважень): Голови Правління Грущинського Андрія Микола-

йовича (частка в Статутному капіталіТовариства = 0%, 0 акцій), обіймав 
посаду з 28.04.2015р. Посадова особа не має судимостей за посадові або 
корисливі злочини та не дала згоду на розкриття паспортних даних. 

набуто повноважень на 3-річний строк з 29.04.2018р.: Голова Прав-
ління Грущинський Андрій Миколайович (частка в Статутному капіталіТо-
вариства = 0%, 0 акцій), попередні посади: ПраТ «Київспецтранс» - Голо-
ва Правління ; Корпорація «Укрвторресурси»- Генеральний директор. 
Посадова особа не має судимостей за посадові або корисливі злочини та 
не дала згоду на розкриття паспортних даних. 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПриваТне аКцiонерне 
ТовариСТво ‘’КиївТранСеКСПедицiя’’

2. Код за ЄДРПОУ 03120242
3. Місцезнаходження 04128, м. Київ, вулиця Академiка Туполєва, буд. 23
4. Міжміський код, телефон та факс 0444943641 0444943641
5. Електронна поштова адреса emitent@kte.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ii. Текст повідомлення

26.04.2018р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦIЯ» прийнято рiшення (протокол №3/2018 вiд 26.04.2018р.) 
про обрання Ревiзора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ», в зв’язку з чим у 
вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 2/2014 
вiд 22 серпня 2014 року) повноваження Ревiзора ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦIЯ», обраного рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (прото-
кол № 2/2014 вiд 22 серпня 2014 року), припинилися.

Ревiзора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» було обрано строком на 3 
роки, при цьому повноваження Ревiзора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» 
дiяли до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ», у разi, якщо наступними рiчними За-
гальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» з будь-яких 
причин не буде прийнято рiшення про обрання або переобрання Ревiзора, 
повноваження Ревiзора продовжуються до моменту прийняття Загальними 
зборами акцiонерiв рiшення про обрання або переобрання ревiзора.

Пiдстава прийняття рiшення: Пункт 19 частини 2 статтi 33 Закону 
України «Про акцiонернi товариства», пiдпункт 17 пункту 11.2 статтi 11, 
пункти 14.1., 14.6 статтi 14 Статуту ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Никифорчак Iнна Леонiдiвна (згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано) припинила повноваження Ревiзора 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, стано-
вить 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа не має.

Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 
переобрання Ревiзора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» в зв’язку зi спли-
вом строку його повноважень та необхiднiстю виконання рiшення Загаль-
них зборiв акцiонерiв (протокол № 2/2014 вiд 22 серпня 2014 року).

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 
22.08.2014р. по 26.04.2018р.

26.04.2018р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦIЯ» прийнято рiшення (протокол №3/2018 вiд 26.04.2018р.) про 
обрання Ревiзора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Пiдстава прийняття рiшення: пункт 19 частини 2 статтi 33 Закону 
України «Про акцiонернi товариства», пiдпункт 17 пункту 11.2 статтi 11, 
пункти 14.1., 14.6 статтi 14 Статуту ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ».

Никифорчак Iнна Леонiдiвна (згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано) обрано Ревiзором ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦIЯ».

Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, стано-
вить 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа не має.

Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi необхiднiстю 
переобрання Ревiзора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» в зв’язку зi спли-
вом строку його повноважень та необхiднiстю виконання рiшення Загаль-
них зборiв акцiонерiв (протокол № 2/2014 вiд 22 серпня 2014 року).

Ревiзора ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦIЯ» обрано строком на три 
роки. Строк повноважень Ревiзора встановлюється на перiод до дати про-
ведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦIЯ», якi будуть проведенi пiсля спливу 3 рiчного термiну об-
рання Ревiзора

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний 
бухгалтер ТОВ «М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЧНИЙ», голо-
вний бухгалтер ТОВ «ВIВА АГРО»

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 Прядка Сергiй Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКцiонерне 

ТовариСТво «аПТеКа «ПервоцвiТ»;
2. Код за ЄДРПОУ: 03397334;
3. Місцезнаходження: 17500, Чернiгiвська обл, Прилуцький р-н, м. При-

луки, вул. Костянтинiвська, буд. 117;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04637) 3-29-23; факс вiдсутнiй;
5. Електронна поштова адреса: pervocvit@ukrpost.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента.
ii. Текст повідомлення

29.04.2018р. у зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну обрання, рiшенням 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2018 вiд 29.04.2018р.), з 
29.04.2018р. припинено повноваження: Голова Наглядової ради: Ракетська 
Людмила Миколаївна. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення пас-
портних даних. Розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 
54.7280%. Перебувала на посадi з 26.04.2015р. по 29.04.2018р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2018р. у зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну обрання, 
рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2018 вiд 
29.04.2018р.), з 29.04.2018р. припинено повноваження: Член Наглядової 
ради: Ракетський Анатолiй Iванович. Посадова особа не надала згоди на 
оприлюдення паспортних даних. Не володiє часткою в статутному капiталi 
та акцiями емiтента. Перебував на посадi з 26.04.2015р. по 29.04.2018р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2018р. у зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну обрання, 
рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2018 вiд 
29.04.2018р.), з 29.04.2018р. припинено повноваження: Член Наглядової 
ради: Темчур Людмила Миколаївна. Посадова особа не надала згоди на 
оприлюдення паспортних даних. Не володiє часткою в статутному капiталi 
та акцiями емiтента. Перебувала на посадi з 26.04.2015р. по 29.04.2018р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2018р. у зв’язку з закiнченням трирiчного термiну дiї повнова-
жень, рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №4/2018 вiд 
29.04.2018р.), з 29.04.2018р., припинено повноваження: Директор: Ракет-
ський Олег Анатолiйович. Посадова особа не надала згоди на оприлюден-
ня паспортних даних. Не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями 
емiтента. Перебував на посадi з 26.04.2015р. по 29.04.2018р. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 
29.04.2018р.) та рiшенням Наглядової ради (протокол № 4/2018 вiд 
29.04.2018р.), з 29.04.2018р., обрано: Голова Наглядової ради - акцiонер: 
Ракетська Людмила Миколаївна. Посадова особа не надала згоди на 
оприлюдення паспортних даних. Розмiр пакета акцiй та частка в статутно-
му капiталi емiтента 54.7280%. Обрано на 3 роки. Попереднi обiйманi по-
сади за останнi п’ять рокiв: фармацевт. Посадова особа емiтента непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 
29.04.2018р.), з 29.04.2018р., обрано: Член Наглядової ради: Ракетський 
Анатолiй Iванович. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення пас-
портних даних.Не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями 
емiтента. Обрано на 3 роки. Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять 
рокiв: приватний пiдприємець. Член Наглядової ради є представником 
акцiонера Ракетської Людмили Миколаївни, яка володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 54.7280%. Посадова особа емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 
29.04.2018р.), з 29.04.2018р., обрано: Член Наглядової ради: Темчур Людмила 
Миколаївна. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних да-
них. Не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Обрано на 
3 роки. Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: провiзор аптеки. Член 
Наглядової ради є представником акцiонера Ракетської Людмили Миколаївни, 
яка володiє часткою в статутному капiталi емiтента 54.7280%. Посадова особа 
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 4/2018 вiд 29.04.2018р.), 
з 29.04.2018р., обрано: Директор: Ракетський Олег Анатолiйович. Посадова 
особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних. Не володiє часткою 
в статутному капiталi та акiями емiтента. Обрано на 3 роки. Попереднi обiйманi 
посади за останнi п’ять рокiв: Директор. Посадова особа емiтента 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 Директор Ракетський Олег Анатолiйович 
30.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКцiонерне Това-
риСТво «монаСТириЩенСьКе авТоТранСПорТне 
ПiдПриЄмСТво 17140»;

2. Код за ЄДРПОУ: 03119530;
3. Місцезнаходження: 19100, Черкаська обл., Монастирищенський р-н, 

м. Монастирище, вул. Соборна, 173;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04746)2-15-43, (04746)2-15-43;
5. Електронна поштова адреса: info@monatp17140.pat.ua;monatp@

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

емітентом для розкриття інформації: monatp17140.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

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

30.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№ 1/2018 вiд 30.04.2018р.) згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Зако-
ну України «Про акцiонернi товариства» та пiдпункту 23 п.8.5.2. роздiлу 
8 Статуту Товариства, прийнято рiшення попередньо надати згоду на 
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством про-
тягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, наступ-
ного характеру: - кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них;- угоди 
(змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по 
кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб’єктами гос-
подарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); - угоди 
щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, 
щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв 
їх забезпечення; - угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, 
продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оператив-
не управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхуван-
ня); - будь-якi угоди, пов’язанi з набуттям Товариством прав власностi 
на земельнi дiлянки чи пов’язанi з вiдчуженням Товариством прав 

власностi на земельнi дiлянки, а також правочини, якi згiдно чинного 
законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод; - угоди 
щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так i оборотни-
ми засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, 
оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне 
управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); - 
договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення 
до них та пов’язанi з ними угоди; - цивiльно-правовi угоди щодо при-
дбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших 
суб’єктах господарювання; - угоди будiвельного пiдряду, лiзингу; - угоди 
щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; 
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; - угоди на 
проведення ремонтно-будiвельних робiт; - договори комерцiйної 
концесiї та спiльної дiяльностi; - договори позики; - договори поставки, 
купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, за-
пасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi 
необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. Гранична 
сукупна вартiсть значних правочинiв: 10 000 тис. грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 2241 тис.
грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi това-
риства – 446.23 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 541680 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах - 539711 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення - 539711 шт. (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцiй, та 99,64 % голосiв 
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Директор Перебора Олег Анатолiйович 
02.05.2018

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво 
«монаСТириЩенСьКе авТоТранСПорТне ПiдПриЄмСТво 17140»

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

містю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКцiонерне Това-
риСТво «ГельмяЗiвСьКе ремонТно-ТранСПорТне 
ПiдПриЄмСТво»;

2. Код за ЄДРПОУ: 00908656;
3. Місцезнаходження: 19715, Черкаська обл., Золотонiський р-н, 

с. Гельмязiв, вул. Корольова, буд. 66;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 44-4-47; (04737) 44-4-45;
5. Електронна поштова адреса: info@gelmjazyvrtp.pat.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

30.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№ 1/2018 вiд 30.04.2018р.) згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 За-
кону України «Про акцiонернi товариства» та пiдпункту 23 п.8.5.2. 
роздiлу 8 Статуту Товариства, прийнято рiшення попередньо надати 
згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього 
рiшення, наступного характеру: - кредитнi та депозитнi угоди, або 
змiни до них; - угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням вико-
нання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або 
iншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, 
поруки тощо); - угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення 
iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кре-
дитних договорiв та договорiв їх забезпечення; - угоди щодо розпоря-
дження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), 
надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплат-
ної передачi, дарування, страхування); - будь-якi угоди, пов’язанi з на-
буттям Товариством прав власностi на земельнi дiлянки чи пов’язанi з 
вiдчуженням Товариством прав власностi на земельнi дiлянки, а також 

правочини, якi згiдно чинного законодавства можуть вчинятись для за-
безпечення таких угод; - угоди щодо розпорядження рухомим май-
ном – як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими 
коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, на-
дання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної 
передачi, дарування, страхування); - договори оренди цiлiсного май-
нового комплексу, змiни та доповнення до них та пов’язанi з ними уго-
ди; - цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних 
паперiв та прав на участь в iнших суб’єктах господарювання; - угоди 
будiвельного пiдряду, лiзингу; - угоди щодо послуг рекламного, 
iнформацiйного, консультативного характеру; - угоди щодо послуг по 
перевезенню, зберiганню, ремонту; - угоди на проведення ремонтно-
будiвельних робiт; - договори комерцiйної концесiї та спiльної 
дiяльностi; - договори позики; - договори поставки, купiвлi-продажу, 
застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, запасних частин, 
матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для 
здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. Гранична сукупна 
вартiсть значних правочинiв: 20 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 1553 тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi това-
риства – 1287.83 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 947534 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах - 947534 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення - 947534 шт. (100 % вiд загальної кiлькостi 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 
та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, та 100 % голосiв 
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Директор Ратушняк Володимир Юрiйович 
02.05.2018

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво 
«ГельмяЗiвСьКе ремонТно-ТранСПорТне ПiдПриЄмСТво»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКцiонерне 

ТовариСТво «аПТеКа «ПервоцвiТ»;
2. Код за ЄДРПОУ: 03397334;
3. Місцезнаходження: 17500, Чернiгiвська обл, Прилуцький р-н, м. При-

луки, вул. Костянтинiвська, буд. 117;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04637) 3-29-23; факс вiдсутнiй;
5. Електронна поштова адреса: pervocvit@ukrpost.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

29.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№ 1/2018 вiд 29.04.2018р.), прийнято рiшення попередньо надати згоду на 
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 
не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення. Характер правочинiв: 
- надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого 
майна. - угоди будiвельного пiдряду; - лiзингу; - угоди щодо послуг рекламно-

го, iнформацiйного, консультативного характеру; -угоди щодо послуг по пе-
ревезенню, зберiганню, ремонту; -угоди на проведення ремонтно-будiвельних 
робiт; -договори поставки, купiвлi-продажу, будь-яких товарiв, якi необхiднi 
для здiйснення господарської дiяльностi. Гранична сукупна вартiсть значних 
правочинiв: 70 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 558,9 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi товариства – 12.52 %. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй - 32735 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах - 32735 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення - 32735 шт. (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власника-
ми голосуючих з цього питання акцiй, та 100% голосiв акцiонерiв вiд їх за-
гальної кiлькостi). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення – 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Директор Ракетський Олег Анатолiйович 
02.05.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКцiонерне 
ТовариСТво «ЧерКаСивТорреСУрСи»

2. Код за ЄДРПОУ: 01886224
3. Місцезнаходження: 18005 мiсто Черкаси, вулиця Гоголя, будинок 421
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 33-03-85, 33-03-85
5. Електронна поштова адреса: 01886224@afr.com.ua, vtorresurs505@

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

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

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів

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

чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
27.04.2018 року рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИВТОРРЕСУР-
СИ» (протокол № 31 від 27.04.2018 р.).

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укла-
дання договорів (купівлі-продажу обладнання, сировини, готової продукції, 

нерухомого майна, іншого майна та активів; отримання послуг, отримання 
кредитів, застави, поруки, гарантії, відступлення права вимоги, переведен-
ня боргу, розміщення депозитів тощо), які можуть вчинятися Товариством у 
ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прий-
няття рішення черговими Загальними зборами 27 квітня 2018 р., на суму 
понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Това-
риства. 

Гранична сукупна вартість правочинів: не повинна перевищувати суму 
12000,00 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 28104 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 42,7%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 42392 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 34333 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

34333голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 (нуль) голосів.
Надати повноваження Голові Правління ПрАТ «ЧЕРКАСИВТОРРЕСУР-

СИ» на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за пого-
дженням з Наглядовою радою. 

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 Гавриленко Олександр Григорович 27.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. i. За-
гальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОГУСЛАВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 13249». 2. Код за ЄДРПОУ: 05538678. 3. Місцезнахо-
дження: 09700, Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, ВУЛИ-
ЦЯ МИКОЛАЇВСЬКА, будинок 121. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
/04561/ 5-13-76 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: at123@atrep.com.ua.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://www.batp.com.ua/. 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. ii. Текст 
повідомлення. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рі-
шення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів. Дата 
прийняття рішення – 30.04.2018р. Зміст такого рішення із зазначенням під-
став: переобрання наглядової ради та ревізійної комісії у зв`язку із за-
кінченям терміну повноважень. Всі зазначені нижче особи обрані строком 
на 3 роки, перебували на посаді з 03.04.2015, не дали згоди на розкриття 
паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не мають, протягом останніх п`яти років інших посад не обіймали. У зв`язку 
з прийнятим рішенням виникла така інформація: 1. Припинено повноважен-
ня - Голова Наглядової ради Гончар Вiктор Анатолiйович. Розмір пакета ак-
цій емітента, які належать цій особі - 12,536156%. 2. Припинено повноважен-
ня - Член наглядової ради Гончар Олександр Анатолiйович. Розмір пакета 

акцій емітента, які належать цій особі - 0%. 3. Припинено повноваження - 
Член наглядової ради Ярош Олександр Михайлович. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі - 12,536156%. 4. Обрано (переобрано на ту 
саму посаду) - Голова Наглядової ради Гончар Вiктор Анатолiйович. Особа є 
акціонером. 5. Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Член наглядової 
ради Гончар Олександр Анатолiйович. Особа не є акціонером/представни-
ком акціонера або групи акціонерів/незалежним директором. 6. Обрано (пе-
реобрано на ту саму посаду) - Член наглядової ради Ярош Олександр Ми-
хайлович. Особа є акціонером. 7. Припинено повноваження - Голова 
Ревiзiйної комiсiї Христорадова Наталка Iванiвна. Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі – 0%. 8. Припинено повноваження - Член 
Ревiзiйної комiсiї Полiщук Наталiя Анатолiївна. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі - 0%. 9. Припинено повноваження - Член Ревiзiйної 
комiсiї Верпека Людмила Станiславiвна. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі - 0%. 10. Обрано (переобрано на ту саму посаду) Голова 
Ревiзiйної комісії Христорадова Наталка Iванiвна. 11. Обрано (переобрано 
на ту саму посаду) Член Ревiзiйної комiсiї Полiщук Наталiя Анатолiївна.  
12. Обрано (переобрано на ту саму посаду) Член Ревiзiйної комiсiї Верпека 
Людмила Станiславiвна. iii. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує 
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади: 
Голова правлiння Зубко Володимир Петрович. 02.05.2018

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво 
«БоГУСлавСьКе авТоТранСПорТне ПiдПриЄмСТво 13249»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКцiонерне Това-
риСТво «янТарь»;

2. Код за ЄДРПОУ: 03356795;
3. Місцезнаходження: 19700, Черкаська обл., Золотонiський р-н , 

м. Золотоноша, вул. Миколаївська,13;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 5-23-56; (04737) 5-23-56;
5. Електронна поштова адреса: yantar@2upost.com;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

26.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№ 1/2018 вiд 26.04.2018р. ) згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та пiдпункту 23 п.8.5.2. 
роздiлу 8 Статуту Товариства, прийнято рiшення попередньо надати 
згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього 
рiшення, наступного характеру: - кредитнi та депозитнi угоди, або 
змiни до них; - угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням вико-
нання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або 
iншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, 
iпотеки, поруки тощо); - угоди щодо збiльшення обiгового i встанов-
лення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення 
суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; - угоди щодо 
розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (су-
боренди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, 
безоплатної передачi, дарування, страхування); - будь-якi угоди, 
пов’язанi з набуттям Товариством прав власностi на земельнi дiлянки 
чи пов’язанi з вiдчуженням Товариством прав власностi на земельнi 
дiлянки, а також правочини, якi згiдно чинного законодавства можуть 

вчинятись для забезпечення таких угод; - угоди щодо розпорядження 
рухомим майном – як основними, так i оборотними засобами, а також 
грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), 
позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, 
безоплатної передачi, дарування, страхування); - договори оренди 
цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та 
пов’язанi з ними угоди; - цивiльно-правовi угоди щодо придбання або 
вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб’єктах госпо-
дарювання; - угоди будiвельного пiдряду, лiзингу; - угоди щодо по-
слуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; - уго-
ди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; - угоди на 
проведення ремонтно-будiвельних робiт; - договори комерцiйної 
концесiї та спiльної дiяльностi; - договори позики; - договори постав-
ки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сирови-
ни, запасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), 
якi необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi.Су-
купна гранична вартiсть значних правочинiв: 10 млн. гривень. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 2857.2 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi товариства – 349.99%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 479513 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 257365шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
257365 шт. (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi за-
реєструвалися для участi у Загальних зборах i є власниками голо-
суючих з цього питання акцiй, та 53,67 % голосiв акцiонерiв вiд їх 
загальної кiлькостi). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення – 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Директор Гончар Володимир Олександро-
вич 27.04.2018

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво 
«янТарь»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»
2. Код за ЄДРПОУ: 05390419
3. Місцезнаходження: 18036 мiсто Черкаси, вулиця Рiздвяна, будинок 

292
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 64-43-14, 64-43-14
5. Електронна поштова адреса: 05390419@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (Протокол 

засідання Наглядової ради № 6 від 27.04.2018 року) подовжено термін 
повноважень Голови правління Раабе Вiталiя Германовича (паспорт се-
рія АЕ № 835497 виданий 23.09.1997 року Баглiїським РВ 
Днiпродзержинським МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). 
Особа не володіє часткою у статутному капіталу товариства. Термін пов-
новажень подовжино з 27.04.2018 року до 27.07.2018 рік. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова правлiння. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (Протокол 
засідання Наглядової ради № 6 від 27.04.2018 року) подовжено термін 
повноважень Члена Правління Коваленко Надiї Павлiвни (паспорт серія 
НЕ № 245140 виданий 04.11.2002 року Приднiпровським РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi). Особа не володіє часткою у статутному 
капіталу емітента. Термін повноважень подовжино з 27.04.2018 року до 
27.07.2018 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 

років: головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (Протокол 
засідання Наглядової ради № 6 від 27.04.2018 року) подовжено термін 
повноважень Члена правління Iвiнського Михайла Володимировича (пас-
порт серія АЕ №676511 виданий 06.08.1997 року Днiпровським РВ 
Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). 
Особа не володіє часткою у статутному капіталу емітента. Термін повно-
важень подовжино з 27.04.2018 року по 27.07.2018 рік. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор з виробництва. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (Протокол 
засідання Наглядової ради № 6 від 27.04.2018 року) подовжено термін 
повноважень Члена правління Скрипки Анатолiя Васильовича (паспорт 
серія ЕС № 777309 виданий 08.10.1998 року Бахчисарайським РВ УМВС 
України в Криму). Особа не володіє часткою у статутному капіталу емі-
тента. Термін повноважень подовжино з 27.04.2018 року по 27.07.2018 рік. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з 
економiки і фінансів. Посадова особа непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (Протокол 
засідання Наглядової ради № 6 від 27.04.2018 року) подовжено термін 
повноважень Члена правління Чанцова Вiктора Степановича (паспорт 
серія АК № 700527 виданий 06.10.1999 року Заводським МУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй областi). Особа не володіє часткою у статут-
ному капіталу емітента.Термін повноважень подовжино з 27.04.2018 року 
до 27.07.2018 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: технiчний директор. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова правлiння Раабе Вiталiй Германович 27.04.2018

ПУБлІЧне аКцІонерне ТовариСТво 
«ЧерКаСьКий авТоБУС»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧне аКцІонерне 
ТовариСТво «монфарм»

2. Код за ЄДРПОУ: 00374870
3. Місцезнаходження: 19100 місто Монастирище, Монастирищенський 

район, Черкаська область, вулиця Заводська, будинок 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (04746) 2-19-57, 2-36-76
5. Електронна поштова адреса: 00374870@afr.com.ua, yurist@monfarm.

com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.monfarm.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 
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 27.04.2018 
року рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ» (протокол № 27 від 27.04.2018 р.).

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

Гранична сукупна вартість правочинів: не повинна перевищувати суму 
100 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 180672 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 55,35%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 6 261 658 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 6 234 510 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

6 234 510 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

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

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

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 27.04.2018 
року рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ» (протокол № 27 від 27.04.2018 р.).

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: пра-
вочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової до-
помоги, займу, застави, поруки. 

Гранична сукупна вартість правочинів: не повинна перевищувати суму 
100 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 180672 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 55,35%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 6 261 658 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 6 234 510 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

6 234 510 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

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

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

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 27.04.2018 
року рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ» (протокол № 27 від 27.04.2018 р.).

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: право-
чинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних 
засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та 
отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання 
договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, на-
правлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством.

Гранична сукупна вартість правочинів: не повинна перевищувати суму 
100 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 180672 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 55,35%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 6 261 658 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 6 234 510 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

6 234 510 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

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

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

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

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

2. Директор Домащук Богдан Борисович 27.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-

повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів. 
В.о. генерального директора Рощина Тетяна Iгорiвна

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2018

(дата)

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство « 

Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя» 2. Організаційно-правова фор-
ма Публічне акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 89600, м.Мукаче-
во, Матросова 13 4. Код за ЄДРПОУ 00307253 5. Міжміський код та теле-
фон, факс 0313123018 0313123018 6. Електронна поштова адреса tatjana.
roshchina@mriya.ut.lt

ii. дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідо-
млення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 27.04.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці www.mriya.pat.ua

в мережі 
Інтернет 27.04.2018

(адреса сторінки) (дата)
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 
правочи-
нів (тис. 

грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними останньої 
річної фінансової 

звітності (тис. 
грн)

Співвідношення граничної 
сукупності вартості 

правочинів до вартості 
активів емітента за даними 
останньої річної фінансової 

звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 26.04.2018 57618 22428 256.9
Зміст інформації:
Загальнi збори Товариства , якi вiдбулися 26.04.2018р. приняли рiшення надати 
попередню згоду Наглядовiй радi Товариства на вчинення значних правочинiв 
якi будуть вчинятися акцiонерним Товариством i протягом одного року з дня 
проведення Загальних зборiв товариства,.А саме:, купiвля – продаж, поставка, 
вiдчуження майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одер-
жання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг, 
укладання договорiв в тому числi додаткових договорiв.Продовження термiну 
договору позики № 1 вiд 21.11.2006р. на суму 1000тис.Евро .
Загальна сума правочинiв складає 57618 тис.грн (еквiвалент 1800тис. Евро.)
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 507902905 шт. Для участi у зборах зареє-
струвались акцiонери, якi володiють 507661254 голосуючими акцiями.Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 507661254; 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

ПУБлiЧне аКцiонерне ТовариСТво «мУКаЧiвСьКа ТриКоТажна фаБриКа «мрiя»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКцiонерне 
ТовариСТво Євро-аЗiаТСьКа СТраХова 
КомПанiя «фiнiСТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 14199815
3. Місцезнаходження: 01601 мiсто Київ, вул. Еспланадна, будинок 20
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 221-84-82, 221-84-82
5. Електронна поштова адреса: 14199815@afr.com.ua, finist_sk@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ» від 

27 квiтня 2018 року (Протокол №27/04/2018 вiд 27.04.2018) припинено повно-
важення Голови Наглядової ради ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ» Дворецької Світлани 
Петрівни. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням стро-
ку повноважень та переобранням на новий строк. Посадова особа є акціоне-
ром та володіє часткою в статутному капiталi емiтента у розмірі 9,014397% . 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згоди по-
садової особи на розкриття паспортних даних не надано. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: з 24.01.2015 до 27.04.2018.

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ» від 
27 квiтня 2018 року (Протокол №27/04/2018 вiд 27.04.2018) припинено по-
вноваження члена Наглядової ради ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ» Гуні Вікторії Ві-
кторівни. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з з акінченням 
строку повноважень та переобранням на новий строк. Посадова особа є ак-
ціонером та володіє часткою в статутному капiталi емiтента у розмірі 
9,985585%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.01.2015 до 27.04.2018.

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ» від 
27 квiтня 2018 року (Протокол №27/04/2018 вiд 27.04.2018) припинено по-
вноваження члена Наглядової ради ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ» Гаврилькової Юлії 
Вікторівни. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням 
строку повноважень та переобранням на новий строк. Посадова особа є ак-
ціонером та володіє часткою в статутному капiталi емiтента у розмірі 
9,599998%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.01.2015 по 27.04.2018.

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ» 
від 27 квiтня 2018 року (Протокол №27/04/2018 вiд 27.04.2018) припинено 
повноваження Ревізора ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ» Гаврилькова Олександра Ві-
кторовича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням 
строку повноважень та переобранням на новий строк. Посадова особа є 
акціонером та володіє часткою в статутному капiталi емiтента у розмірі 
3,799995%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 

вiдсутня. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.01.2015 по 
27.04.2018.

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ» 
від 27 квiтня 2018 року (Протокол №27/04/2018 вiд 27.04.2018) обрано (пе-
реобрано на новий строк) Голову Наглядової ради Дворецьку Світлану Пе-
трівну у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради То-
вариства. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. 
Особу обрано строком на 3 (три) роки. Посадова особа є акціонером та 
володіє часткою в статутному капiталi емiтента у розмірі 9,014397%. Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Національний на-
уковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук 
України», провідний науковий співробітник, Голова Наглядової ради 
ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ».

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ» 
від 26 квiтня 2018 року (Протокол №26/04/2018 вiд 26.04.2018) обрано (пе-
реобрано на новий строк) члена Наглядової ради Гуню Вікторію Вікторівну 
у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради Товари-
ства Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. 
Особу обрано строком на 3 (три) роки. Посадова особа є акціонером та 
володіє часткою в статутному капiталi емiтента у розмірі 9,985585%. Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник цеху 
ТОВ «Київгума», член Наглядової ради ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ».

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ» 
від 27 квiтня 2018 року (Протокол №27/04/2018 вiд 27.04.2018) обрано (пе-
реобрано на новий строк) члена Наглядової ради Гаврилькову Юлію Ві-
кторівну у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради 
Товариств. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не нада-
но. Особу обрано строком на 3 (три) роки. Посадова особа є акціонером та 
володіє часткою в статутному капiталi емiтента у розмірі 9,599998%. Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «МЕДІКОР 
ЛТД» менеджер зі збуту, член Наглядової ради ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ».

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ» 
від 27 квiтня 2018 року (Протокол №27/04/2018 вiд 27.04.2018) обрано (пе-
реобрано на новий строк) Ревізора ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ» Гаврилькова 
Олександра Вікторовича у зв'язку з необхiднiстю обрання Ревізора Товари-
ства. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. 
Особу обрано строком на 3 (три) роки. Посадова особа є акціонером та 
володіє часткою в статутному капiталi емiтента у розмірі 3,799995%. Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний спеціа-
ліст Управління контрольно-ревізійної роботи Фонду державного майна 
України, директор ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА СЮРВЕЙЄРСЬКО-АДЖАСТЕРСЬКА 
КОМПАНІЯ», Ревізор Наглядової ради ПрАТ ЄАСК «ФІНІСТ».

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

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

2. директор  Геля Ірина андріївна  27.04.2018

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриваТне аКцiонерне 

ТовариСТво "ТеПло-
елеКТроценТраль"

2. Код за ЄДРПОУ 31884200
3. Місцезнаходження 53201, мiсто нiкополь, Проспект 

Трубникiв, 56
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0566)638-055 (05662) 2-51-79 

5. Електронна поштова адреса Marina.Kontsevaya@nstp.interpipe.
biz 

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.tets.interpipe.biz

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

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕ-

ПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (Протокол засiдання Загальних зборiв № 2604 вiд 

26.04.2018 р.) прийнято рiшення про припинення з 26.04.2018 р. Повноважень 
Голови Правлiння ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Рябової Олени Мико-
лаївни (паспорт АН 670817, виданий 28.12.2007 р. Нiкопольським МВ УМВС 
України у Днiпропетровськiйобластi). Акцiями або часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. На вказанiй посадi перебувала з 10.09.2017 року по 26.04.2018 
року. Змiни вiдбулися у зв’язку зi змiнами Статуту Товариства.

Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (Протокол засiдання Загальних зборiв 
№ 2604 вiд 26.04.2018 р.) прийнято рiшення про обрання з 27.04.2018 року 
Генеральним директором ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Рябової 
Олени Миколаївни (паспорт АН 670817, виданий 28.12.2007 р. Нiкопольським 
МВ УМВС України у Днiпропетровськiйо бластi). Акцiями або часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Рябову О.М. обрано на посаду Генерального ди-
ректора ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» на невизначений строк. Про-
тягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала посаду Голови Правлiння. Змiни 
вiдбулися у зв’язку зi змiнами Статуту 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 рябова олена миколаївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)
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Загальними зборами Публічного акціонерного товариства «ВТОРЕС» 
30.04.2018 р. вирiшено попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть 
вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дати прийняття рiшення 
Загальними зборами акцiонерiв та характером яких є: придбання основних 
фондiв, вiдчуження основних фондiв, внесення основних фондiв в статут-
ний капiтал iнших юридичних осiб, отримання позик та кредитiв, вiдчуження 
корпоративних прав товариства, укладення договорiв оренди, лiзингу, по-
ставки, виконання робiт, надання послуг. Гранична сукупна вартiсть 

правочинiв становить 15000000 (п’ятнадцять мiльйонiв) гривень. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 682 тис., 
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 21.99. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 853 311; кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:  
835 836; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 835 836, «проти» прийняття рiшення - 0.

ПУБлІЧне аКцІонерне ТовариСТво «вТореС» 
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до уваги акціонерів!
ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «Корде-

лІвСьКий оБлаСний мІжГоСПодарСьКий Ком-
БІКормовий Завод» (надалі –Товариство), код ЄДРПОУ 
00721780, місцезнаходження: 22445, Вінницька обл., Калинівський р-н, 
с. Корделівка, вул. Київська, буд. 1-А, повідомляє, що 17 квітня 2018 року 
на Річних Загальних зборах акціонерів, які відбулись за місцезнаходжен-
ням Товариства, а саме: 22445, Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Корде-
лівка, вул. Київська, буд. 1-А, адміністративна будівля, кабінет Голови 
Правління, 2 поверх, було розглянуто 9 питань Порядку денного.

Участь у Річних Загальних зборах прийняли акціонери, яким належать  
9 870 085 голосуючих акцій, що становить 99,970819 відсотків до Загальної 
кількості голосуючих ЦП (9 872 966). Голосування проводилося Бюлетеня-
ми за кожне питання Порядку денного окремо. 

Підсумки результатів голосування наступні: по всіх питаннях Порядку 
денного було прийнято рішення «За» - 

9 870 085 голосами, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах:
з питання №1 проекту порядку денного:
1. Обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціо-

нерів у складі:
Голова Зборів: Дода Наталія Михайлівна; Секретар: Тизунь Сергій Ва-

сильович;
Лічильна комісія у складі: Момот Олена Василівна, Червінський Вадим 

Володимирович, Гончаренко Олег Володимирович.
з питання №2 проекту порядку денного:
1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів, а саме: 

для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.
2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та 

спосіб засвідчення бюлетенів для голосування а саме: бюлетені для голо-
сування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних 
зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна 
позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвід-
чується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка 
про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

з питання №3 проекту порядку денного:
1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії Загальних зборів Товари-

ства.
з питання №4 проекту порядку денного:
1. Затвердити Звіт Правління (Виконавчого органу) Товариства про під-

сумки діяльності Товариства за 2017 рік в цілому.
з питання №5 проекту порядку денного: 
1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік в цілому.
з питання №6 проекту порядку денного: 
1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства, складений за результатами 

перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в цілому.
з питання №7 проекту порядку денного:
1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 

31 грудня 2017 року та фінансовий звіт за 2017 рік в цілому.
з питання №8 проекту порядку денного:
1. Затвердити використання коштів Товариством за 2017 рік згідно ста-

тей «Доходів та Витрат». 

2. У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товари-
ства за 2017 рік, розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не здійснювати. 
Збиток Товариства за результатами діяльності за 2017 рік покрити за раху-
нок прибутків майбутніх періодів. У зв`язку з наявними збитками дивіденди 
за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

з питання №9 проекту порядку денного:
1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товари-

ством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, 
пов’язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), 
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, ста-
новить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і біль-
ше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціо-
нерів іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вар-
тості укладених зазначених правочинів не більше 500 000 000,00 (п’ятсот 
мільйонів) гривень включно. 

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказа-
них правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передаєть-
ся в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочи-
нів – Голову Правління Товариства - Данилевича Олександра 
Степановича. 

3. Уповноважити Голову Правління Товариства - Данилевича Олексан-
дра Степановича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма зміна-
ми та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави 
транспортних засобів Товариства для забезпечення виконання зобов’язань 
перед банками. 

4. Попередньо схвалити укладання Товариством інших правочинів, 
пов’язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, надан-
ням та отриманням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсо-
тків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на пе-
ріод до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з 
цього питання. 

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного 
з таких укладених правочинів не більше 10 000 000,00 (десять мільйонів) 
гривень включно. 

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та 
підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства - Да-
нилевича Олександра Степановича.

5. Дати згоду Данилевичу Олександру Степановичу на передоручення 
повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій інші 
особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. 
Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові 
Правління Товариства – Данилевичу Олександру Степановичу цим рішен-
ням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.

Голова Правління  данилевич олександр Степанович 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента : Приватне акціо-

нерне товариство « Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів» 
2.Код за ЄДРПОУ : 00956750

3.Місцезнаходження : 30300, м.Iзяслав, вул.Вокзальна,35
4.Міжміський код, телефон та факс: (03852) 42775, 42775
5.Електронна поштова адреса: iz_rbh@emitent.km.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: realbaza.km.ua
7.Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
ІІ.Текст повідомлення: На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 

(протокол б/н вiд 26.04.2018р.) Припинено повноваження - Голова на-
глядової ради - Федорчук Iван Борисович. Відмовився від надання пас-
портних даних. Перебував на посадi 4 роки. Акцiями не володiє, представ-
ляє акцiонера ТОВ «СГП «Агрос-Вiста». Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Припинено повноваження - Член наглядової ради - Писаренко Руслан 
Сергiйович. Володіє часткою акцій товариства, загальною номінальною 
вартістю 2,5 грн. Відмовився від надання паспортних даних. Перебував на 
посадi 9 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Припинено повноваження - Член наглядової 
ради - Тимченко Костянтин Вiкторович. Акціями товариства не володіє. Від-
мовився від надання паспортних даних. Перебував на посадi 9 рокiв. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Припинено повноваження - Член Наглядової ради - Учень Iнна 
Дмитрiвна. Акціями товариства не володіє. Відмовилась від надання пас-
портних даних. Перебувала на посадi 5 рокiв. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Припинено повнова-
ження - Член Наглядової ради - Тимощук Антонiна Володимирiвна. Акція-
ми товариства не володіє. Відмовилась від надання паспортних даних. 
Перебувала на посадi 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Припинено повноваження - Ревiзор 
- Соловей Андрiй Валерiйович. Володіє часткою 7,2037% акцій товариства, 
загальною номінальною вартістю 122041,25 грн. Відмовився від надання 
паспортних даних. Перебував на посадi 4 роки. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Припинено повно-
важення у зв'язку із закінченням терміну дії контракту Директора - Соло-
вей Валерій Михайлович. Акціями товариства не володіє. Відмовився від 
надання паспортних даних. Перебував на посадi 4 роки. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

обрано - Голова наглядової ради - Федорчук Iван Борисович. На 

засiданнi наглядової ради вiд 26.04.2018 обраний головою наглядової ради 
(протокол № 36 від 26.04.2018р.) Відмовився від надання паспортних да-
них. Акцiями не володiє, представляє акцiонера ТОВ «СГП «Агрос-Вiста». 
Обрано термiном на 3 роки. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду 
голови Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

обрано - Член наглядової ради - Писаренко Руслан Сергiйович . Воло-
діє часткою акцій товариства, загальною номінальною вартістю 2,5 грн. 
Відмовився від надання паспортних даних. Обрано термiном на 3 роки. 
Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена Наглядової ради. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. обрано - Член наглядової ради - Власюк Олександр Петрович. Від-
мовився від надання паспортних даних. Акцiями товариства не володiє, 
представляє акцiонера ТОВ «СГП «Агрос-Вiста». Обрано термiном на  
3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Головного агронома 
ТОВ СГП «Агрос-Віста». Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. обрано - Член Наглядової ради - 
Учень Iнна Дмитрiвна. Акціями товариства не володіє. Відмовилась від на-
дання паспортних даних. Обрано термiном на 3 роки. Протягом останніх 
п'яти років обіймав посаду члена Наглядової ради. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

обрано - Член Наглядової ради - Тимощук Антонiна Володимирiвна. 
Володіє часткою 0,3499% акцій товариства, загальною номінальною вар-
тістю 407 грн. Відмовилась від надання паспортних даних. Обрано термiном 
на 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду члена Наглядової 
ради, начальник зерносушильного комплексу ТОВ СГП «Агрос-Віста». По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. обрано - Ревiзор - Соловей Андрiй Валерiйович. Володіє часткою 
7,2037% акцій товариства, загальною номінальною вартістю  
122041,25 грн. Відмовився від надання паспортних даних. Обрано термiном 
на 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Ревізора. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
набуто повноважень - Директор - Соловей Валерій Михайлович. Набуто 
повноважень на підставі засідання наглядової ради вiд 26.04.2018р. (про-
токол № 36 від 26.04.2018р.) Відмовився від надання паспортних даних. 
Акціями товариства не володіє. Протягом останніх чотирьох років обіймав 
посаду директора Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством

2. Директор Соловей Валерiй Михайлович 26.04.2018

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «ІЗяСлавСьКа реалІЗацІйна БаЗа ХлІБоПродУКТІв»

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 ПрАТ "Корпорацiя "Iнтерагросистема"
2. Код за ЄДРПОУ 24839440
3. Місцезнаходження 15600, м. Мена Чернiгiвської обл., 

вул. Гастелло,4
4. Міжміський код, телефон та факс (04644)3-14-83 (04644)3-14-83
5. Електронна поштова адреса interagrosistema@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

http://interagrosistema.ui.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про 

змiну складу посадових осiб: Загальнi збори (Протокол № 01-18 вiд 30.04.2018).
Iнформацiя про посадову особу: Юхименко Сергiй Володимирович, пас-

порт серiя НМ № 421585, виданий Деснянським ВМ УМВС України в 
Чернiгiвськiй областi 26.01.2012 року, Генеральний директор, володiє 
48.28% акцiй емiтента.

Змiст рiшення: обрано Генеральним директором у складi Дирекцiї.
Пiдстава рiшення та обгрунтування змiн: Прийняття статуту у новiй 

редакцiї, яка передбачає колегiальний виконавчий орган - Дирекцiю.
Строк, на який обрано: 5 рокiв.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх пяти рокiв: Гене-

ральний директор ПрАТ «Корпорацiя «Iнтерагросистема», Директор  
ТОВ «ОРТАК», Голова правлiння Громадської спiлки «Добро та сила». 

Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення 
про змiну складу посадових осiб: Загальнi збори (Протокол № 01-18 вiд 
30.04.2018).

Заїка Валерiй Максимович, паспорт серiя НМ № 427172, виданий Дес-
нянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 05.06.2012 року, Дирек-
тор виконавчий, володiє 0.08% акцiй емiтента.

Змiст рiшення: обрано Директором виконавчим у складi Дирекцiї.
Пiдстава рiшення та обгрунтування змiн: Прийняття статуту у новiй 

редакцiї, яка передбачає колегiальний виконавчий орган - Дирекцiю.
Строк, на який обрано: 5 рокiв.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх пяти рокiв: Заступ-

ник генерального директора ПрАТ «Корпорацiя «Iнтерагросистема» з юри-
дичних питань, Директор Благодiйного фонду «Свято-Троїцька спадщина».

Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про 
змiну складу посадових осiб: Загальнi збори (Протокол № 01-18 вiд 30.04.2018).

Пономарьова Алла Миколаївна, паспорт серiя НК № 508833, виданий 
Менським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областii 12.05.1998 року, Дирек-
тор фiнансовий, акцiями емiтента не володiє.

Змiст рiшення: обрано Директором фiнансовим у складi Дирекцiї.
Пiдстава рiшення та обгрунтування змiн: Прийняття статуту у новiй 

редакцiї, яка передбачає колегiальний виконавчий орган - Дирекцiю.
Строк, на який обрано: 5 рокiв.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх пяти рокiв: 

Фiнансовий директор ПрАТ «Корпорацiя «Iнтерагросистема».
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про 

змiну складу посадових осiб: Загальнi збори (Протокол № 01-18 вiд 30.04.2018).
Юхименко Сергiй Сергiйович, посвiдка на постiйне проживання в Українi 

серiя ЧН № 09638, видана УМВС України в Чернiгiвськiй областii 29.06.2009 
року, Директор комерцiйний, акцiями емiтента не володiє.

Змiст рiшення: обрано Директором комерцiйним у складi Дирекцiї.
Пiдстава рiшення та обгрунтування змiн: Прийняття статуту у новiй 

редакцiї, яка передбачає колегiальний виконавчий орган - Дирекцiю.
Строк, на який обрано: 5 рокiв.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх пяти рокiв: Заступ-

ник генерального директора ПрАТ «Корпорацiя «Iнтерагросистема», Дирек-
тор ООО «Юнион Трэйд».

Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про 
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змiну складу посадових осiб: Загальнi збори (Протокол № 01-18 вiд 30.04.2018).
Позняк Анатолiй Петрович, паспорт серiя НК № 481988, виданий Борз-

нянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 03.04.1998 року, Дирек-
тор з виробництва, акцiями емiтента не володiє.

Змiст рiшення: обрано Директором з виробництва у складi Дирекцiї.
Пiдстава рiшення та обгрунтування змiн: Прийняття статуту у новiй 

редакцiї, яка передбачає колегiальний виконавчий орган - Дирекцiю.
Строк, на який обрано: 5 рокiв.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх пяти рокiв: Дирек-

тор ПрАТ «Корпорацiя «Iнтерагросистема».
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 Юхименко Сергiй Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриваТне аКцiонерне 

ТовариСТво 
"БаХЧовиК"

2. Код за ЄДРПОУ 00483553
3. Місцезнаходження 87524, Донецька обл., 

м. Марiуполь, вулиця Сєченова, 
будинок 73, примiщення 51

4. Міжміський код, телефон та факс (095)292-39-14 
5. Електронна поштова адреса baxchevik@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://bakhchevik.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.2018 р. було прийнято 

рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi 
вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi з 
дня прийняття цього рiшення до 27.04.2019 року включно, за наступними 
характеристиками:правочини з юридичними особами щодо купiвлi-продажу 
готової продукцiї, ТМЦ, основних засобiв, бiологiчних активiв, незавершено-
го виробництва, а також щодо комiсiї, пiдряду, надання та отримання послуг, 
найму (оренди), застави майна, вiдповiдального зберiгання, граничною су-
купною вартiстю на кожен правочин у розмiрi 15 000 000,00 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 5 852 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 256,322 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4 235 904 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах -  
4 235 904 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 4 235 904 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення – 0. 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.2018 р. було прийня-
то рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, 

якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської 
дiяльностi з дня прийняття цього рiшення до 27.04.2019 року включно, за 
наступними характеристиками:правочини з юридичними особами щодо 
отримання та надання фiнансової допомоги (позик, гарантiй, порук) гра-
ничною сукупною вартiстю на кожен правочин у розмiрi 20 000 000,00 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 5 852 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
341,763 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4 235 904 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах -  
4 235 904 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 4 235 904 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення – 0.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.2018 р. було прийня-
то рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, 
якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської 
дiяльностi з дня прийняття цього рiшення до 27.04.2019 року включно, за 
наступними характеристиками:правочини з юридичними особами щодо 
купiвлi-продажу готової продукцiї, ТМЦ, основних засобiв, бiологiчних 
активiв, незавершеного виробництва, а також щодо комiсiї, пiдряду, надан-
ня та отримання послуг, найму (оренди), застави майна, вiдповiдального 
зберiгання, отримання та надання фiнансової допомоги (позик, гарантiй, 
порук). Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв не повинна перевищува-
ти 150 000 000,00 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 5 852 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
2563,226 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4 235 904 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах -  
4 235 904 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 4 235 904 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення – 0.

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

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

2. Генеральний директор Помазан С.Б.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ПРИАЗОВ'Є"
2. Код за ЄДРПОУ 00724790
3. Місцезнаходження 87524, Донецька обл., 

м. Марiуполь, вул. Сєченова, 
будинок 73, примiщення 51

4. Міжміський код, телефон та факс (095)292-39-14 
5. Електронна поштова адреса priazovie@rambler.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://priazovie.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.2018 р. було прийня-

то рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, 

якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської 
дiяльностi з дня прийняття цього рiшення до 27.04.2019 року включно, за 
наступними характеристиками:правочини з юридичними особами щодо 
купiвлi-продажу готової продукцiї, ТМЦ, основних засобiв, бiологiчних 
активiв, незавершеного виробництва, а також щодо комiсiї, пiдряду, надан-
ня та отримання послуг, найму (оренди), застави майна, вiдповiдального 
зберiгання, граничною сукупною вартiстю на кожен правочин у розмiрi  
15 000 000,00 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 12133 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
123,629 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4 594 779 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 4 594 779 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення -  
4 594 779 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття рiшення – 0. 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.2018 р. було прийня-
то рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, 
якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської 
дiяльностi з дня прийняття цього рiшення до 27.04.2019 року включно, за 
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наступними характеристиками:правочини з юридичними особами щодо 
отримання та надання фiнансової допомоги (позик, гарантiй, порук) гранич-
ною сукупною вартiстю на кожен правочин у розмiрi 20 000 000,00 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 12133 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 164,839 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4 594 779 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 4 594 779 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення -  
4 594 779 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття рiшення – 0.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.2018 р. було прийнято 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi 
вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi з 
дня прийняття цього рiшення до 27.04.2019 року включно, за наступними 
характеристиками:правочини з юридичними особами щодо купiвлi-продажу 
готової продукцiї, ТМЦ, основних засобiв, бiологiчних активiв, незавершено-
го виробництва, а також щодо комiсiї, пiдряду, надання та отримання послуг, 
найму (оренди), застави майна, вiдповiдального зберiгання, отримання та 

надання фiнансової допомоги (позик, гарантiй, порук). 
Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв не повинна перевищувати 

150 000 000,00 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 12133 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
1236,297 %.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4 594 779 шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах -  
4 594 779 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 4 594 779 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «про-
ти» 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. Генеральний директор Помазан С.Б.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації: Повне наймену-
вання емітента: ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво 
«Пиво-БеЗалКоГольний КомБiнаТ «радо-
мишль»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05418365; Місце-
знаходження емітента: 12201 м. Радомишль, вул. Микгород, буд.71; Між-
міський код, телефон та факс емітента: (04132) 42260; (04132) 43127; 
Електронна поштова адреса емітента: velichansky@ppb.com.ua; Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www.pbkradomyshl.ho.ua; Вид особливої інформації: 
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення:30.04.2018 р за рішенням загальних зборів ак-
ціонерів відбулись наступні зміни:Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї 
Генова Андрiя Iвановича (паспорт: серiя В номер 0703107 виданий офiсом 
ОО МВС м.Кишинева 17.07.2010) припинено 30.04.2018 р. у зв'язку з 
закiнченням строку, на який обиралися члени Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi 
- з 25.04.2017 р. Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Сало Олександри 
Михайлiвни (паспорт:СК 612692 виданий Броварським МВ ГУ МВС України 
в м.Києвськiй областi 16.07.1997) припинено 30.04.2018 р.у зв'язку з 
закiнченням строку, на який обиралися члени Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi 
- з 25.04.2017 р. Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Манiної ЮлiЇ 
Анатолiївни (паспорт: серiя 2201 номер 730118 виданий УВС Советського 
р-ну м. Нижнього Новгорода 20.09.2001) припинено 30.04.2018 р. у зв'язку 
з закiнченням строку, на який обиралися члени Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - з 25.04.2017 р. Голова ревiзiйної комiсiї Генов Андрiй Iванович 
(паспорт: серiя В номер 0703107 виданий офiсом ОО МВС м.Кишинева 
17.07.2010) обраний 30.04.2018 р. у зв'язку iз необхiднiстю обрання 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу - до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, почи-
наючи з дати зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв 
- голова ревiзiйної комiсiї, фiнансовий директор . Рiшення прийнято загаль-
ними зборами акцiонерiв та на засiданi ревiзiйної комiсiї товариства 
30.04.2018 р. Член ревiзiйної комiсiї Сало Олександра Михайлiвна 
(паспорт:СК 612692 виданий Броварським МВ ГУ МВС України в м.
Києвськiй областi 16.07.1997) обрана 30.04.2018 р. у зв'язку iз необхiднiстю 
обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу - до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства, починаючи з дати зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - член ревiзiйної комiсiї,бухгалтер. Рiшення прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 30.04.2018 р. Член ревiзiйної комiсiї Манiна 
Юлiя Анатолiївна (паспорт: серiя 2201 номер 730118 виданий УВС Совет-
ського р-ну м. Нижнього Новгорода 20.09.2001) обрана 30.04.2018 р. у 
зв'язку iз необхiднiстю обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства, починаючи з дати зборiв, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член ревiзiйної комiсiї. 3. Підпис: 
Директор Гавриленко Сергiй Анатолiйович, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 02.05.2018 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації. І. Загальні відо-
мості. 1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКцІонерне 
ТовариСТво «УКраїнСьКий ПроеКТно-
КонСТрУКТорСьКий ТеХнолоГiЧний iнСТиТУТ 
лiСової ПромиСловоСТi». 2. Код за ЄДРПОУ: 00276038.  
3. Місцезнаходження: 76006, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ,  
вул.Максимовича, 14А. 4. Міжміський код, телефон, факс: (03422) 6-86-50.  
5. Електронна поштова адреса: info@pkti.pat.ua. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: http://www.pkti.pat.ua . 7. Вид особливої інформації: відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента. ІІ. Текст Повідомлення. Загальними збо-
рами акціонерів емітента 27.04.2018р. прийнято рішення щодо зміни складу 
посадових осіб емітента у зв’язку із закінченням строку дії повноважень, зо-
крема: Хандога василь йосипович (не надав згоди на розкриття паспортних 
даних) – переобрано Головою Правління строком на 6 років, протягом останнiх 
5 рокiв обiймав посаду Голови Правління емітента, володіє 23,287% у статут-
ному капіталі емітента; Турчин Богдан якович (не надав згоди на розкриття 
паспортних даних) – переобрано Членом Правління строком на 6 років, про-
тягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Члена Правління емітента, володіє 
23,428% у статутному капіталі емітента; лукачук Ігор миколайович (не на-
дав згоди на розкриття паспортних даних) – переобрано Членом Правління 
строком на 6 років, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Члена Правління 
емітента, володіє 13,677% у статутному капіталі емітента. Зазначені особи не 
мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова Правління Хандога В.Й.

Повідомлення про виникнення особливої інформації. І. Загальні відо-
мості. 1. Повне найменування емітента: ПриваТне акціонерне товариство 
«Український проектно-конструкторський технологiчний iнститут лiсової 
промисловостi». 2. Код за ЄДРПОУ: 00276038. 3. Місцезнаходження: 76006, 
Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Максимовича, 14А. 4. Між-
міський код, телефон, факс: (03422) 6-86-50. 5. Електронна поштова адреса: 
info@pkti.pat.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: http://www.pkti.pat.ua . 7. Вид 
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів. ІІ. Текст Повідомлення: 
Загальними зборами акцiонерiв емiтента 27.04.2018р. прийнято рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть учиня-
тися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного 
рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю То-
вариства, в тому числі кредитних договорів, генеральних угод, договорів за-
стави, іпотечних договорів, договори та генеральні угоди про проведення опе-
рацій з врахування, авалювання, інкасування, доміціляції векселів, договорів 
поруки, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі 
договори про внесення змін доповнень до договорів, угод, контрактів) з гра-
ничною сукупною вартістю 3500 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої річної фiнансової звiтностi: 3866 тис.грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 90,53 %. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй емiтента: 1134728. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах: 943315. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували: «за» прийняття рiшення - 943315; «проти» прийняття рiшення - 0.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова Правління Хандога В.Й. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБлІЧне аКцІонерне 
ТовариСТво «дІм мароЧниХ КоньяКІв «ТаврІя»

2. Код за ЄДРПОУ 00413475
3. Місцезнаходження 74905, Херсонська обл., м. нова Каховка,  

пр. дніпровський, 299
4. Міжміський код, телефон та факс 0554976228
5. Електронна поштова адреса glav_buh@tavria.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.tavria.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ рі-

шення про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

Протоколом загальних зборів акціонерів ПаТ «дмК «Таврія» від 
27.04.2018 року відповідно до Статуту прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента, зокрема:

припинено повноваження :
-члена наглядової ради Шамотiй Валерiя Миколайовича, акціонер това-

риства паспорт серія АН № 017568, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй обл. 29.07.2002 р., у зв’язку з переобран-
ням. Посадова особа перебувала на посаді з 26.04.2017, непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капі-
талі Товариства 0.4652 % .

- члена наглядової ради Колеснік Наталію Борисівну- акціонер товари-
ства, паспорт серія АО № 369857, виданий Соборним РВ у м.Дніпропе-
тровську 11.11.2016 р.., у зв’язку з переобранням. Посадова особа пере-
бувала на посаді з 26.04.2017, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає, частка у статутному капіталі Товариства 0.0201.

- члена наглядової ради Горкун Ганну Всеволодівну, паспорт серія СО 
№ 720508, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 31.08.2001 р., у 
зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 26.04.2017 
року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не воло-
діє акціями Товариства. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата

.- члена наглядової ради Ксьондза Севаст’яна Юрійовича, паспорт се-
рія ЕК № 006308, виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській 
області 23.06.1995 р., у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебува-
ла на посаді з 26.04.2017, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0,00003%.

обрано на посаду:
- члена наглядової ради Шамотiй Валерiя Миколайовича-акціонер това-

риства, паспорт серія АН № 017568, виданий Жовтневий РВ ДМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй обл. 29.07.2002 р. Посадова особа призначе-
на на строк 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймав по-
сади заступника директора з питань стратегічного розвитку, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному 
капіталі Товариства 0.4652%.

–члена наглядової ради Ксьондза Севаст’яна Юрійовича-акціонер то-

вариства, паспорт серія ЕК № 006308, виданий Краснолуцьким МВ УМВС 
України в Луганській області 23.06.1995 р. Посадова особа призначена на 
строк 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймав посади 
керівника департаменту стратегічного розвитку, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товари-
ства 0.00003%.

–члена наглядової ради Колеснік Наталію Борисівну- акціонер товари-
ства, паспорт серія АО № 369857, виданий Соборним РВ у м.Дніпропе-
тровську 11.11.2016 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протя-
гом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посади директора, директора 
з аудиту та контролю фінансово-господарської діяльності, непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капі-
талі Товариства 0.0201 %.

-члена наглядової ради Горкун Ганну Всеволодівну, паспорт серія СО 
№ 720508, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 31.08.2001 р.. 
Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років сво-
єї діяльності обіймала посади заступника керівника департаменту з право-
вих питань зовнішньоекономічної діяльності, заступник директора, дирек-
тора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не 
володіє акціями Товариства.

- члена наглядової ради Громова Петра Олександровича, паспорт серія 
АК № 622096, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетров-
ській області 12.10.1999р. представник акціонера ГОНІКІОС ВАЙН ЛТД, 
місцезнаходження: 4 Агіас Марінас Стр., 8 Ваміко, квартира/офіс 33, Стро-
волос, П.С. 2059, Нікосія, Кіпр, частка Gonikios Wine LTD (ГОНІКІОС ВАЙН 
ЛТД), Кіпр у статутному капіталі Товариства 94,1059%. Посадова особа 
призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обі-
ймав посади начальника юридичного відділу, заступника директора з пра-
вових питань; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, не володіє акціями Товариства.

Засіданням наглядової ради ПаТ «дмК «Таврія» від 27.04.2018 
року

-обрано на посаду Голови Наглядової ради Колеснік Наталію Борисівну, 
паспорт серія АО № 369857, виданий Соборним РВ у м.Дніпропетровську 
11.11.2016 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки. 

-обрано на посаду заступника голови наглядової ради Ксьондза 
Севаст’яна Юрійовича, паспорт серія ЕК № 006308, виданий Краснолуць-
ким МВ УМВС України в Луганській області 23.06.1995 р. Посадова особа 
призначена на строк 3 роки

-обрано на посаду секретаря наглядової ради Громова Петра Олексан-
дровича, паспорт серія АК № 622096, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській області 12.10.1999р. Посадова особа призна-
чена на строк 3 роки.

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

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

Генеральний директор_____                 О.О. Єрьоменко
М.П. (підпис)(ініціали та прізвище керівника) 02.05.2018

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

тю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПриваТне аКцiонерне 
ТовариСТво «ТреСТ 
«КиївмiСьКБУд-2»

2. Код за ЄДРПОУ 04012661
3. Місцезнаходження 03151, м.Київ, вул. Народного 

ополчення, 26-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

(044) 249-02-14, 249-02-14

5. Електронна поштова адреса 176@comreg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://kgs2.kiev.ua/index.php/about

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

2.Текст повідомлення. 
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 

27.04.2018 року (Протокол №35 від 27.04.2018 року) прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 
такого рішення. 

Гранична сукупність вартості правочинів: 1163360 тис. грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 58168 тис. грн. 

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 2000%. 

Характер правочинів: Попередньо, терміном на один рік, до 27 квітня 
2019 року, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 
20-ти кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінан-
сової звітності. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов’язані з 
діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в 
т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства у 
створенні/участі інших суб’єктів господарювання, з подальшим прийняттям 
відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-
продаж нерухомого та рухомого майна, участь у спільній/інвестиційній ді-
яльності у відповідності до чинного законодавства, по будівництву, банків-
ського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, 
які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або 
отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потре-
бують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій: 216 564 560 шт. Кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 199 846 610. 
Кількість голосів акціонерів, що проголосували «за» та «проти» прийняття 
рішення: «за» – 199 838 545, «проти» – 5 330, кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними – 2735.

3.Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади.В.о. Гене-
рального директора Iголкiн Олег Євгенович
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ПУБлiЧне аКцiонерне ТовариСТво 
«КиївоПорядКомПлеКТ». 

Код за ЄдрПоУ 05503326.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (відо-

мості про зміну складу посадових осіб емітента) 
1. Місцезнаходження 01013, Київ, вул.Будiндустрiї, 9
2. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 285-57-60 ( 044) 286-44-10

3. Електронна поштова адреса office@oporyad.kiev.ua
4. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.oporyad.kiev.ua

Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень Член Наглядової ради Що-

рчук Вадим Тодорович прийняте на чергових загальних зборах (кво-
рум 71,016864%) ПАТ «Київопорядкомплект» вiд 30.04.2018 р., про-
токол № 22 . Паспортнi вiдомостi: Посадова особа не дала згоди на 
отримання паспортних даних.Посадова особа володiє 0 % ПIЦП вiд 
Статутного капiталу ПАТ.Строк протягом якого перебувала на посадi 
1  рiк.

Рiшення про обрання члена Наглядової ради Щорчук Вадим Тодо-
рович прийняте на чергових загальних зборах (кворум 71,016864%) 
ПАТ «Київопорядкомплект» вiд 30.04.2018 р., протокол № 22. 
Паспортнi вiдомостi: Посадова особа не дала згоди на отримання пас-
портних даних.

Володiє 0 % ПIЦП вiд Статутного капiталу ПАТ.Попердня посада: 
член Наглядової ради .Обiймав протягом своєї дiяльностi керiвник 

Термiн призначення: згiдно Статуту товариства.
Рiшення про припинення повноважень член Наглядової ради Лаба 

Галина Вiкторiвна прийняте на чергових загальних зборах (кворум 
71,016864%) ПАТ «Київопорядкомплект» вiд 30.04.2018 р., протокол 
№ 22 . Паспортнi вiдомостi: Посадова особа не дала згоди на отри-
мання паспортних даних.Посадова особа володiє 0 % ПIЦП вiд Ста-
тутного капiталу ПАТ.Строк протягом якого перебувала на посадi 
1  рiк.

Рiшення про обрання член Наглядової ради Лаби Галини Вiкторiвни 
прийняте на чергових загальних зборах (кворум 71,016864%)  
ПАТ «Київопорядкомплект» вiд 30.04.2018 р., протокол № 22 . 
Паспортнi вiдомостi: Посадова особа не дала згоди на отримання пас-
портних даних.

Володiє 0 % ПIЦП вiд Статутного капiталу ПАТ.Попердня посада: 
голова Наглядової ради.Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: 
бухгалтер 

Термiн призначення: згiдно Статуту товариства.

Рiшення про припинення повноважень Член Наглядової ради Тере-
щенко Денис Юрiйович прийняте на чергових загальних зборах (кворум 
71,016864%) ПАТ «Київопорядкомплект» вiд 30.04.2018 р., протокол 
№ 22 . Паспортнi вiдомостi: Посадова особа не дала згоди на отриман-
ня паспортних даних.Посадова особа володiє 0 % ПIЦП вiд Статутного 
капiталу ПАТ.Строк протягом якого перебувала на посадi 1 рiк.

Рiшення про обрання члена Наглядової ради Вознюк Iнна 
Леонiдiвна прийняте на чергових загальних зборах (кворум 
71,016864%) ПАТ «Київопорядкомплект» вiд 30.04.2018 р., протокол 
№ 22.Паспортнi вiдомостi: Посадова особа не дала згоди на отриман-
ня паспортних даних.

Володiє 0 % ПIЦП вiд Статутного капiталу ПАТ.Попердня посада: 
член Наглядової ради .Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: 
керiвника

Термiн призначення: згiдно Статуту товариства
Рiшення про обрання Голова Наглядової ради Вознюк Ольга 

Леонiдiвна прийняте на чергових загальних зборах (кворум 
71,016864%) ПАТ «Київопорядкомплект» вiд 30.04.2018 р., протокол 
№ 22.Паспортнi вiдомостi: Посадова особа не дала згоди на отриман-
ня паспортних даних.

Володiє 70,270803 % ПIЦП вiд Статутного капiталу ПАТ.Попердня 
посада: Голова Наглядової ради. Обiймала протягом своєї дiяльностi 
посади: дизайнер.Термiн призначення: згiдно Статуту товариства

Рiшення про обрання члена Наглядової ради Сурник Вiктор Мико-
лайович прийняте на чергових загальних зборах (кворум 71,016864%) 
ПАТ «Київопорядкомплект» вiд 30.04.2018 р., протокол № 22.Паспортнi 
вiдомостi: Посадова особа не дала згоди на отримання паспортних 
даних.

Володiє 0 % ПIЦП вiд Статутного капiталу ПАТ.Попердня посада: 
член Наглядової ради. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади 
керiвника.

Термiн призначення: згiдно Статуту товариства.
Рiшення про припинення повноважень Голова Наглядової ради 

Вознюк Ольга Леонiдiвна прийняте на чергових загальних зборах (кво-
рум 71,016864%) ПАТ «Київопорядкомплект» вiд 30.04.2018 р., про-
токол № 22 . Паспортнi вiдомостi: Посадова особа не дала згоди на 
отримання паспортних даних.Посадова особа володiє 70.270803 % 
ПIЦП вiд Статутного капiталу ПАТ.Строк протягом якого перебувала 
на посадi 1 рiк.

Рiшення про припинення повноважень Член Наглядової ради Сур-
ник Вiктор Миколайович прийняте на чергових загальних зборах (кво-
рум 71,016864%) ПАТ «Київопорядкомплект» вiд 30.04.2018 р., про-
токол № 22 . Паспортнi вiдомостi: Посадова особа не дала згоди на 
отримання паспортних даних.Посадова особа володiє 0 % ПIЦП вiд 
Статутного капiталу ПАТ.Строк протягом якого перебувала на посадi 
1  рiк.

Додаток 28  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриваТне аКцiонерне 

ТовариСТво «роЗдiль-
нянСьКий елеваТор»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00955147

3. Місцезнаходження емітента 67400 Одеська обл м.Роздiльна,  
вул.Європейська, буд.83

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

0 48-53-3-13-64 31364

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

elevator@rae.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.rae.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомостi про прийняття рiшення про 
попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв

2. Текст повідомлення
дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинiв: 26.04.2018р.
найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори 

акцiонерiв
вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: схвалено 

укладення Товариством значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством 
протягом не бiльше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рiшення, за якими 
ринкова вартiсть майна або послуг (робiт), що є предметом кожного такого пра-
вочину, перевищує 25 вiдсоткiв та менша нiж 50 вiдсоткiв або перевищує  
50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої офiцiйно опри-
людненої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, при цьому сукупна вартiсть по 
кожнiй групi нижчевказаних правочинiв, не повинна перевищувати 100 вiдсоткiв 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної офiцiйно оприлюдненої 
фiнансової звiтностi, а саме: - правочини, якi будуть пов'язанi з господарською 
(виробничою) дiяльнiстю Товариства згiдно iз його Статутом; - правочини щодо 
надання фiнансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитiв; - 
правочини щодо отримання фiнансової допомоги, позик; - правочини щодо на-
дання застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб.

гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 70443 тис.грн
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтност: 70443 тис.грн
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 100

кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах: 24880612 шт.

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»прийняття рiшення : 
24880612 шт. «проти» прийняття рiшення : 0 шт.

3. Підпис 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Iстратова Вiкторiя Василiвна
                       М.П.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Ковельське спеціалізоване лісогос-

подарське приватне акціонерне товариство «Тур»
2. Код за ЄДРПОУ: 05441542
3. Місцезнаходження: 45008 Ковель, Грушевського,112
4. Міжміський код, телефон та факс: 033532 5 91 73, 03352 3 26 44
5. Електронна поштова адреса: andtur55@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05441542infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
30.04.2018 року загальні збори прийняли рішення припинити повнова-

ження Вороб»я Віктора Вячеславовича з посади голови наглядової ради в 
зв»язку з закінченням терміну дії, посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі злочини не 
має.Протягом останніх п»яти років працював Головним лісничим Ковель-
ського СЛАТ «Тур».Частка в статутному капіталі становить 0,1332

30.04.2018 року загальні збори прийняли рішення припинити повно-
важення Карпука Сергія Івановича з посади члена наглядової ради в 
зв»язку з закінченням терміну дії, посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі злочи-
ни не має.Протягом останніх п»яти років працював лісничим Зеленського 
лісництва Ковельського СЛАТ «Тур»Частка в статутному капіталі стано-
вить 0,3526

30.04.2018 року загальні збори прийняли рішення припинити повно-
важення Василюка Ярослава Петровича з посади члена наглядової ради 
в зв»язку з закінченням терміну дії, посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі злочи-
ни не має.Протягом останніх п»яти років працював старшим майстром 
Стеблівського лісництва Ковельського СЛАТ «Тур»Частка в статутному 
капіталі становить 0,1272

30.04.2018 року загальні збори прийняли рішення припинити повно-
важення Кондратюка Віктора Івановича з посади члена наглядової ради 
в зв»язку з закінченням терміну дії, посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі злочи-
ни не має.Протягом останніх п»яти років працював начальником цеху 
переробки Ковельського СЛАТ «Тур»и.Частка в статутному капіталі ста-
новить 0,4253

30.04.2018 року загальні збори прийняли рішення припинити повно-
важення Ющика Сергія Яковича з посади члена наглядової ради в 
зв»язку з закінченням терміну дії, посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі злочи-
ни не має.Протягом останніх п»яти років працював лісничим Стеблів-
ськогог лісництва Ковельського СЛАТ «Тур»и.Частка в статутному капіта-
лі становить 0,0,0261

30.04.2018 року загальні збори прийняли рішення обрати Карпука 
Сергія Івановича членом наглядової ради , посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисли-

ві злочини не має.Протягом останніх п»яти років працював лісничим Зе-
ленського лісництва Ковельського СЛАТ «Тур».Частка в статутному капі-
талі становить 0,3526. Обирається терміном на 3 роки.

30.04.2018 року загальні збори прийняли рішення обрати Василюка 
Ярослава Петровича членом наглядової ради , посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за ко-
рисливі злочини не має.Протягом останніх п»яти років працював старр-
шим майстром Стеблівського лісництва Ковельського СЛАТ «Тур».Частка 
в статутному капіталі становить 0,1272. Обирається терміном на 3 роки.

30.04.2018 року загальні збори прийняли рішення обрати Ющика Сер-
гія Яковича членом наглядової ради , посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі злочи-
ни не має.Протягом останніх п»яти рокі в працював Лісничим Стеблів-
ського лісництва Ковельського СЛАТ «Тур».Частка в статутному капіталі 
становить 0,0261. Обирається терміном на 3 роки.

30.04.2018 року загальні збори прийняли рішення обрати Кондратюка 
Віктора Івановича членом наглядової ради , посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисли-
ві злочини не має.Протягом останніх п»яти років працював начальником 
цеху переробки Ковельського СЛАТ «Тур».Частка в статутному капіталі 
становить 0,4253. Обирається терміном на 3 роки.

30.04.2018 року загальні збори прийняли рішення припинити повно-
важення Андросюка Сергія Івановича з посади голови ревізійної комісії в 
зв»язку з закінченням терміну дії, на його посаду нікого не обрано, поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної 
судимості за корисливі злочини не має.Протягом останніх п»яти років 
працював інженером відділу постачання і збуту Ковельського СЛАТ «Тур» 
.Частка в статутному капіталі становить 0,3308

30.04.2018 року загальні збори прийняли рішення припинити повно-
важення Камлук Наталії Петрівни з посади члена ревізійної комісії в 
зв»язку з закінченням терміну дії, на її посаду нікого не обрано, посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної су-
димості за корисливі злочини не має.Протягом останніх п»яти років пра-
цювала інжерером відділу кадрів Ковельського СЛАТ «Тур» .Частка в 
статутному капіталі становить 0,5122

30.04.2018 року загальні збори прийняли рішення припинити повно-
важення Подбільської Марії Стапанівни з посади члена ревізійної комісії 
в зв»язку з закінченням терміну дії, на її посаду нікого не обрано, посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної 
судимості за корисливі злочини не має.Протягом останніх п»яти років 
працювала бухгалтером-касиром Ковельського СЛАТ «Тур»Частка в ста-
тутному капіталі становить 0,5634

30.04.2018 року загальні збори прийняли рішення обрати Вороб»я Ві-
ктора Вячеславовича головою наглядової ради , посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспор тних даних, непогашеної судимості за 
корисливі злочини не має.Протягом останній п»яти рокі працював голо-
вою Наглядової ради.Частка в статутному капіталі становить 0,1332. 
Обирається терміном на 3 роки.

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  Смаль олександр Петрович
30.04.2018

КовельСьКе СПецІалІЗоване лІСоГоСПодарСьКе 
ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «ТУр»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
i. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПриваТне 
аКцiонерне ТовариСТво «шамраївСьКе». 2. Код за ЄДРПОУ: 
00385862. 3. Місцезнаходження: 09035, Київська обл., Сквирський ра-
йон, с.Руда, вул. Польова, буд.9. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(4568) 55381, 55424. 5. Електронна поштова адреса: shamray@atrep.
com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: 00385862.infosite.com.
ua. 7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.  
II. Текст повідомлення. Дата прийняття рішення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів – 30.04.2018р, найменування 
уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів. 
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 

щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства. Гранична сукуп-
ність вартості правочинів – 20000 тис.грн.; вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності 25569 тис. грн.; спів-
відношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках) – 78,219719%; загальна кількість голосуючих акцій – 15020278 
акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах – 15020278 акцій іменних простих, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня – 15020278 акцій іменних простих, та «проти» - 0 акцій іменних 
простих. iii. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує досто-
вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування по-
сади: Генеральний директор Ткачук олег леонiдович. 02.05.2018

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво 
«шамраївСьКе»
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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 товариство 

«АЛЬТБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 19358784
3. Місцезнаходження: 03037 м. Київ, вул. Вузівська, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-364-41-11, 044-594-28-59
5. Електронна поштова адреса: contact@altbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.altbank.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 
Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 прийнято рішення 

відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної ради, у 
тому числі Горбачова Віктора Михайловича (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано). На посаді перебував з 26.07.2016. Часткою в статутному 
капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 прийнято рішення 
відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної ради, у 
тому числі Корабліна Сергія Олександровича (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано). На посаді перебував з 26.07.2016. Часткою в статут-
ному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 прийнято рішення 
відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної ради, у 
тому числі Саналатія Віктора Івановича (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано). На посаді перебував з 20.04.2017. Часткою в статутному 
капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 прийнято рішення 
відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної ради, у 
тому числі Коноваленко Надії Костянтинівни (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано). На посаді перебувала з 26.07.2016. Часткою в ста-
тутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 прийнято рішення 
відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної ради, у 
тому числі Рицького Сергія Володимировича (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано). На посаді перебував з 26.07.2016. Часткою в статут-
ному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 обрано Спостереж-
ну раду, у тому числі Горбачова Віктора Михайловича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано), який є незалежним членом. Часткою в ста-
тутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до на-
ступних рiчних Загальних зборiв акціонерів. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління ПАТ «Райф-
файзен Банк Аваль».

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 обрано Спостереж-

ну раду, у тому числі Корабліна Сергія Олександровича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано), який є незалежним членом. Часткою в ста-
тутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до на-
ступних рiчних Загальних зборiв акціонерів. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: директор Департаменту аналізу та про-
гнозування грошово-кредитного ринку Генерального департаменту 
грошово-кредитної політики Національного банку України; головний науко-
вий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту економі-
ки та прогнозування НАН України. 

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 обрано Спостереж-
ну раду, у тому числі Коноваленко Надію Костянтинівну (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано), яка є незалежним членом. Часткою в статут-
ному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до на-
ступних рiчних Загальних зборiв акціонерів. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: головний фахівець з бухгалтерського об-
ліку ТОВ «Ернст енд Янг».

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 обрано Спостереж-
ну раду, у тому числі Рицького Сергія Володимировича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано), який є представником акцiонера Дегоди Ан-
дрія Сергійовича, якому належить 24,592346% статутного капiталу емітен-
та. Рицький С.В. часткою в статутному капіталі та акціями емітента не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних Загальних зборiв акціо-
нерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрист 
підприємства зі 100% іноземною інвестицією «МОНБЛАН». 

Річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 обрано Спостереж-
ну раду, у тому числі Саналатія Віктора Івановича (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано), який є незалежним членом. Часткою в статутно-
му капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до на-
ступних рiчних Загальних зборiв акціонерів. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: виконуючий обов'язки головного бухгалте-
ра Державного підприємства Керченський судноремонтний завод; директор 
Департаменту економіки та фінансів, заступник директора Департаменту 
економіки та фінансів НАК «Украгролізинг»; помічник Міністра юстиції 
України; начальник Управління фінансово-господарської діяльності-
головний бухгалтер Державної виконавчої служби України; начальник 
Управління внутрішнього аудиту та контролю, начальник Управління вну-
трішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту та контролю Фонду 
державного майна України; заступник директора ТОВ «Реілтранс»; дирек-
тор ТОВ «Юнионтранс».

Спостережною радою 25.04.2018 прийнято рішення обрати Головою 
Спостережної ради Горбачова Віктора Михайловича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано). Часткою в статутному капіталі та акціями 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк, на який обрано особу, не визначено. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

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  волох І.о.
27.04.2018

ПУБлІЧне аКцІонерне ТовариСТво 
«альТБанК»

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 
«ПромСТроймонТаж»

(місцезнаходження: 84301 Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Двір-
цева, б. 10 кім. 69)

код за ЄдрПоУ 32737481
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного 

Акцiонерного Товариства «ПромСТроймонТаж» (далi - Товариство) 
вiд 28.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством 
правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї 
Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протя-
гом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господар-
ської дiяльностi, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) 
щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством гра-
ничною сукупною вартiстю до 1000,0 тис.грн., при обов’язковому попере-
дньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 1000,0 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 51531 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
1,940579457%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5000 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 5000 шт. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «За» прийняття рiшення – 5000 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «Проти» прийняття рiшення –  
0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Утримався» –  
0 штук.

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

в.о. генерального директора
ПраТ «ПромСТроймонТаж»  в.м.Сухін

28.04.2018р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інфор-
мації 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 ТОВА-

РИСТВО «БАХЧОВИК»
2. Код за ЄДРПОУ: 00483553
3. Місцезнаходження: 87524 Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Сє-

ченова, буд. 73, примiщення 51
4. Міжміський код, телефон та факс: +38095-292-39-14
5. Електронна поштова адреса Marina.Kovalevskaya@harveast.

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

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

осіб емітента.
ІІ. Текст Повідомлення 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «БАХЧОВИК» 
(далi - «Товариство») (протокол б/н вiд 27 квiтня 2018 року) у зв’язку 
з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз Законом 
України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України 
щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй 
емiтентами цiнних паперiв» припинено повноваження члена Нагля-
дової ради у якостi незалежного директора Ковалевської Марини 
Венiамiнiвни (паспорт серiї ВК № 083737, виданий 
Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУ УМВС України в 
Донецькiй областi 01.02.2005 р.). Часткою у статутному капiталi не 
володiє. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: призначена на посаду 
одноособового члена Наглядової ради у якостi незалежного дирек-
тора рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства вiд 17.10.2017 р.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол б/н 
вiд 27 квiтня 2018 року) у зв’язку з приведенням дiяльностi Товариства 
у вiдповiднiсть iз Законом України «Про внесення змiн до деяких за-
конодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залу-
чення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» обрано до складу Нагля-
дової ради Товариства у якостi незалежного директора Ковалевську 
Марину Венiамiнiвну (паспорт серiї ВК № 083737, виданий 
Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй 
областi 01.02.2005 року), на строк - до переобрання. Посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: прокурор прокурату-
ри району, юрисконсульт юридичного вiддiлу, член наглядової ради. 
Часткою у статутному капiталi не володiє. Судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол б/н 
вiд 27 квiтня 2018 року) у зв’язку з приведенням дiяльностi Товариства 
у вiдповiднiсть iз Законом України «Про внесення змiн до деяких за-
конодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залу-
чення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» обрано до складу Нагля-
дової ради Товариства у якостi незалежного директора Чеботаєву 
Iрину Олександрiвну (паспорт серiї ВТ 060673, виданий Авдiївським 
МС ГУ ДМС України в Донецькiй областi 24.12.2013 року), на строк - до 
переобрання. Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: iнженер-геодезист, фахiвець iз земельно-правових вiдносин. 
Часткою у статутному капiталi не володiє. 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  _____  Помазан С.Б. 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  02.05.2018 р.
  (дата) 

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 
«БаХЧовиК»

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-

повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів. 

Директор Календар Iван Володимирович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 01.05.2018
(дата)

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «ДСУ-12»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження
74800, мiсто Каховка, вулиця Мелiтопольська, 52
4. Код за ЄДРПОУ
03450258
5. Міжміський код та телефон, факс
(05536) 26747 (05536) 26747
6. Електронна поштова адреса
Lida_Mishina@ukr.net

ii. дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідо-
млення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 01.05.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

(номер та найменування 
офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці dsu-12.pat.ua в мережі Інтернет

(адреса 
сторінки)

(дата)

відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

№ з/п
дата 

прийняття 
рішення

ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що 
є предметом 

правочину, до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності 
(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 26.04.2018 10000 5872 170.30
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного 
Товариства "ДСУ-12" (далi - Товариство) вiд 26.04.2018 року попередньо 
надано згоду на вчинення Товариством правочинiв, прийняття рiшень 
про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв 
та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати 
прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а 
саме: укладення договорiв пiдряду, надання послуг, посавки, купiвлi-
продажу, оренди, кредитiв, позики, застави майна Товариства, поруки, 
майнової поруки( в тому числi майна Товариства), гарнтiї, iпотекi 
граничною сукупною вартiстю до 10000 тис.грн., при обов'язковому 
попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 10000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
-5872 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
0,1553774585%.170,30%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 11777шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 8005 шт. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували "За" прийняття рiшення - 8005 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували "Проти" прийняття рiшення - 0 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Утримався" - 0 штук.

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво «дСУ-12»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №84, 3 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

62

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ПРИАЗОВ’Є»
2. Код за ЄДРПОУ 00724790
3. Місцезнаходження 87524, м. Марiуполь, вул. Сєченова, 

будинок 73, примiщення 51
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38095-292-39-14 

5. Електронна поштова 
адреса

Marina.Kovalevskaya@harveast.com

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

priazovie.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Приазов’є» (далi – «То-

вариство») (протокол б/н вiд 27 квiтня 2018 року) у зв’язку з приведенням 
дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз Законом України «Про внесення 
змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення 
бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» припинено по-
вноваження члена Наглядової ради Танача Юлiї Антонiвни (паспорт серiї 
ВК № 066178, виданий Iллiчiвським РВ Марiупольського МУ УМВС України 
в Донецькiй областi 14.10.2004 року). Є представником акцiонера - ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХАРВIСТ ХОЛДИНГ», 
частка якого у статутному капiталi 86,5568%. Часткою у статутному капiталi 
не володiє. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: призначена на посаду одноособо-
вого члена Наглядової ради рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства вiд 29.04.2016 р.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол б/н вiд 
27 квiтня 2018 року) у зв’язку з приведенням дiяльностi Товариства у 
вiдповiднiсть iз Законом України «Про внесення змiн до деяких законодав-
чих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй 
емiтентами цiнних паперiв» обрано на посаду члена Наглядової ради Та-
нача Юлiю Антонiвну (паспорт серiї ВК № 066178, виданий Iллiчiвським РВ 
Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi 14.10.2004 року) на 
строк - до переобрання. Є представником акцiонера - ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХАРВIСТ ХОЛДИНГ», частка якого у 
статутному капiталi 86,5568%. Посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: начальник юридичного бюро, начальник юридичного 
вiддiлу, член наглядової ради. Часткою у статутному капiталi не володiє. 
Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол б/н вiд 
27 квiтня 2018 року) у зв’язку з приведенням дiяльностi Товариства у 
вiдповiднiсть iз Законом України «Про внесення змiн до деяких законо-
давчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення 
iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» обрано на посаду члена Наглядо-
вої ради Шинкаренко Iнесу Василiвну (паспорт серiї ВС № 044857, вида-
ний Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України у Донецькiй 
областi 15 жовтня 1999 року) на строк - до переобрання. Є представни-
ком акцiонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ХАРВIСТ ХОЛДИНГ», частка якого у статутному капiталi 86,5568%. По-
сади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник 
вiддiлу з оформлення нерухомостi. 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 Помазан С.Б.
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 04.05.2018

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво 
«ПриаЗов’Є»

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 "ТеПлоГенерацiя"

2. Код за ЄДРПОУ 32083093
3. Місцезнаходження 53201, мiсто нiкополь, Проспект 

Трубникiв, 56
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0566 638-088 05662 2-51-79 

5. Електронна поштова 
адреса

Marina.Kontsevaya@nstp.interpipe.biz 

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

www.teplogeneratzia.interpipe.biz

7. Вид особливої інформації відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів

ii. Текст повідомлення
1.Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол Загальних 

зборiв № 26/04/18 вiд 26.04.2016 року) надано попередню згоду на 
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством про-
тягом року з дати прийняття цього рiшення, ринкова вартiсть майна 
або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, 
але менше нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, а саме правочини з 
закупiвлi Товариством природного газу - вартiсть кожного правочину не 
повинна перевищувати 38 094 тис. грн. Гранична сукупна вартiсть та-
ких правочинiв не може перевищувати 38 094 тис. грн. Вартiсть активiв 
Товариства з данними останньої рiчної фiнансової звiтностi  
76 204 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину 

до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 49,989%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 38 202 396. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi в загальних 
зборах - 38 202 396.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, проголосували «ЗА» прийняття рiшення -  
38 202 396 голосiвакцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних 
зборах, «ПРОТИ» - 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в 
загальних зборах.

2. Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол Загальних 
зборiв № 26/04/18 вiд 26.04.2016 року) надано попередню згоду на вчи-
нення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 
року з дати прийняття цього рiшення, ринкова вартiсть майна  
або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить 50 i 
бiльшевiдсоткiввартостiактiвiв Товариства за даними рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2017 рiк, а саме правочини з закупiвлi Товари-
ством природного газу - вартiсть кожного правочину не повинна переви-
щувати 180 000 тис. грн. Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не 
може перевищувати 180 000 тис. грн. Вартiстьактивiв Товариства за да-
ними останньої рiчноїфiнансовоїзвiтностi 76 204 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 236.21%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 38 202 396.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi в загальних 
зборах- 38 202 396. Кiлькiсть голосуючих акцiй, проголосували «ЗА» прий-
няття рiшення - 38 202 396 вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, «ПРО-
ТИ» - 0 вiд загальної кiлькостi голосiв 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 михайлов вiктор миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 
М.П. 26.04.2018

(дата)

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво 
“ТеПлоГенерацiя”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«Мелiтопольгаз» 

2. Код за ЄДРПОУ 05535349
3. Місцезнаходження 72318, м. Мелiтополь, вул. Чкалова, 47а
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0(619)440846 0(619)440830

5. Електронна поштова 
адреса

melgaz@melipol.tv

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

http://melgaz.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
25.04.2018 за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, на 

пiдставi пп.18,19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
припинено повноваження: Голови наглядової ради Воронiна Iгора Пав-
ловича, володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 8.3333%; Члена 
наглядової ради - Величко Юрiя Васильовича, володiє часткою у статут-
ному капiталi в розмiрi 8.3333%; Членів наглядової ради - Рудницької 
Ольги Михайлiвни, Лашкевич Георгiя Вячеславовича, Джуми Олексан-
дра Леонiдовича, Кондрашова Сергiй Вiкторович, Миронюк Ганни 
Володимирiвни, Алешкiвської Галини Павлiвни, які не володіють част-
кою у статутному капіталі Товариства, строк, протягом якого вказані 
особи перебували на відповідних посадах складає 1 рік; та на пiдставi 
пп.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства» у зв'язку з 
припиненням повноважень Наглядової ради обрано: Членів наглядової 
ради: Воронiна Iгора Павловича, іншi посади, якi обiймала ця особа про-

тягом останнiх п’яти рокiв (далі - посади): голова правлiння, голова на-
глядової ради, особа є акцiонером, за рішенням Наглядової ради від 
25.04.2018 особу обрано на посаду Голови наглядової ради, Величко 
Юрiя Васильовича, посади: член правлiння, член наглядової ради, осо-
ба ради є акцiонером, Джуму Олександра Леонiдовича, посади: заступ-
ник голови правлiння з безпеки, член наглядової ради, Кондрашова 
Сергiя Вiкторовича, посади: начальник вiддiлу облiкових операцiй та 
розрахункiв, член наглядової ради, Лашкевич Георгiя В’ячеславовича, 
посади: начальник вiддiлу цiн i тарифiв, член наглядової ради, Рудниць-
ку Ольгу Михайлiвну, посади: юрисконсульт, член наглядової ради, ви-
щевказані чотири члена наглядової ради є представниками акцiонера - 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя 
«Фiнлекс - iнвест», який володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 
40.7782% (інформація щодо паспортних даних та володіння акціями То-
вариства обраних членів та голови наглядової ради є ідентичною ана-
логічній інформації, зазначеній вище ), Миронюк Ганну Володимирiвну, 
посади: юрисконсульт, член наглядової ради, Куницю Дарину Леонідів-
ну, посади: головний фахiвець управлiння корпоративних прав, член на-
глядової ради, вищевказані два члена наглядової ради не володіють 
часткою у статутному капіталі Товариства та є представниками акцiонера 
- Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя 
«Нафтогаз України», який володiє часткою у статутному капiталi в 
розмiрi 25.0000%. Iнформацiя щодо паспортних даних відповідних осіб 
не наводиться, оскiльки ними не надано згоду на розкриття 
конфiденцiйної iнформацiї. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини вищезазначені особи не мають.

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 Новак Михайло Григорович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 25.04.2018

(дата)

ПУБлiЧне аКцiонерне ТовариСТво 
«мелiТоПольГаЗ»

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 
«доБрянСьКої швейної фаБриКи 

«ПолiССя»
2. Код за ЄДРПОУ: 00310083
3. Місцезнаходження: 15011, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт До-

брянка, вул. Карла Маркса, 98
4. Міжміський код, телефон та факс: /04641/ 45165
5. Електронна поштова адреса: shveyka2008@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно з Рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ «ДОБРЯНСЬКОЇ 
ШВЕЙНОЇ ФАБРИКИ «ПОЛIССЯ» вiд 27.04.2018 р. (Протокол рiчних за-
гальних зборiв ПрАТ «ДОБРЯНСЬКОЇ ШВЕЙНОЇ ФАБРИКИ «ПОЛIССЯ» 
вiд 27.04.2018 р.):

припинено повноваження на посадi Голови Наглядової ради Горицький 
Вiктор Михайлович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Посадова особа перебувала на посадi з 2012 р. Володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства в розмiрi 56,3555%. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; припинено по-
вноваження на посадi Члена Наглядової ради Житник Володимир Володи-
мирович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Посадова особа перебувала на посадi з 2012 р. Часткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має; припинено повноваження на посадi 
Члена Наглядової ради Захарченко Арнольд Iванович (фiзична особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на 
посадi з 2012 р. Часткою у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 
0,2697%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має; припинено повноваження на посадi Голова Ревiзiйної комiсiї 
Полегенька Ольга Михайлiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi з 2012 р. Часткою 

у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 0,0385%. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; припинено 
повноваження на посадi Член Ревiзiйної комiсiї Моргунова Тетяна Михайлiвна 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова 
особа перебувала на посадi з 2012 р. Часткою у статутному капiталi Товари-
ства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має; припинено повноваження на посадi Член Ревiзiйної 
комiсiї Кошель Тетяна Михайлiвна (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посадi з 2012 р. 
Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; обрано на по-
саду Член Наглядової ради Горицький Вiктор Михайлович строком на три 
роки (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Рiшенням першого засiдання обраної Наглядової ради вiд 27.04.2018 р. Го-
рицький Вiктор Михайлович обраний Головою Наглядової ради. Попередня 
посада - Голова Наглядової ради ПрАТ «ДОБРЯНСЬКОЇ ШВЕЙНОЇ ФАБРИ-
КИ «ПОЛIССЯ». Володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 
56,3555%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має; обрано на посаду Члена Наглядової ради Житник Володи-
мир Володимирович строком на три роки (фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Попередня посада - член Наглядової ради 
ПрАТ «ДОБРЯНСЬКОЇ ШВЕЙНОЇ ФАБРИКИ «ПОЛIССЯ». Часткою у статут-
ному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має; обрано на посаду Члена Наглядо-
вої ради Захарченко Арнольд Iванович строком на три роки (фiзична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних). Попередня посада - член 
Наглядової ради ПрАТ «ДОБРЯНСЬКОЇ ШВЕЙНОЇ ФАБРИКИ «ПОЛIССЯ». 
Часткою у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 0,2697%. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 
обрано на посаду Ревiзора Полегеньку Ольгу Михайлiвну строком на п'ять 
рокiв (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Згiдно 
з новою редакцiєю статуту товариства введено посаду ревiзора. Попередня 
посада - Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ДОБРЯНСЬКОЇ ШВЕЙНОЇ ФАБРИ-
КИ «ПОЛIССЯ». Часткою у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 
0,0385%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
чинного законодавства. Голова правлiння О. О. Рильська, 27.04.2018.
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Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриваТне аКцiонерне 

ТовариСТво «Хмiль-
ницьКий елеваТор»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00953295

3. Місцезнаходження емітента 22000 Вiнницька обл., 
Хмiльницький район, м.Хмiльник 
вул. В. Порика, 26

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

04338 2-26-47 04338 2-20-80

5. Електронна поштова адреса емітента Nadiia.Myronenko@adm.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

hmelnik.actisilos.net

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової ради Присяжнюк Iрини Олексiївни 

(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 20.04.2017р. Рiшення прийнято За-
гальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Компанець Олени Василiвни 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 20.04.2017р. Рiшення прийнято За-
гальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Сависько Валерiя Васильовича 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 20.04.2017р. Рiшення прийнято За-
гальними зборами акцiонерiв.Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Голову Наглядової ради Присяжнюк Iрину Олексiївну (не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв: Генеральний директор, член Правлiння Товари-
ства, голова Наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв та Наглядовою радою. Посадова особа є представником акцiонера 
- «Альфред С. Топфер Iнтернешенал Нiдерленди» Б.В./ ALFRED C. TOEPFER 
INTERNATIONAL NETHERLAND B.V. (Нiдерланди) (код 24367223). Обгрунту-
вання змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Компанець Олену Василiвну (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: головний контролер, 
член Наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. 
Посадова особа є представником акцiонера - «Альфред С. Топфер 
Iнтернешенал Нiдерленди» Б.В./ ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL 
NETHERLAND B.V. (Нiдерланди) (код 24367223). Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Сависько Валерiя Васильовича (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Фiнансовий директор, 
член Наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. 
Посадова особа є представником акцiонера - «Альфред С. Топфер 
Iнтернешенал Нiдерленди» Б.В./ ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL 
NETHERLAND B.V. (Нiдерланди) (код 24367223). Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 3.2. Найменування посади.

Голова правлiння __________ Б’ялкiвський Олександр Олексiйович
М.П.

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 "альфа 
СТраХУвання"

2. Код за ЄДРПОУ 30968986
3. Місцезнаходження 02160, м. Київ, 

проспект Соборностi, 19
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 499 77 66 044 499 77 60

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

alfaic.ua

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

ii. Текст повідомлення
Припинено повноваження Голови Наглядової Ради Черкай Свiтлани 

Валерiївни у зв'язку з закiнченням строку, на який її було обрано, вiдповiдно 
до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол №03 вiд 
13.07.17 року).

Посадова особа перебувала на посадi Голови Наглядової Ради -  
9 мiсяцiв.

Припинено повноваження Члена Наглядової Ради Пiдчоси Василя 
Iванович у зв'язку з закiнченням строку, на який його було обрано, 
вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол 
№04 вiд 13.10.17 року).

Посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової Ради -  
6 мiсяцiв.

Припинено повноваження Члена Наглядової Ради Хмеленко Юрiя 
Олексiйовича у зв'язку з закiнченням строку, на який його було обрано, 
вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол 
№04 вiд 13.10.17 року).

Посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової Ради -  
6 мiсяцiв.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол 
№ 01 вiд 30.04.18 року) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:

Обрано на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРА-
ХУВАННЯ» Черкай Свiтлану Валерiївну. Посадову особу обрано на строк 
до наступних рiчних загальних зборiв. Посадовою особою не надано зго-
ди на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями ПрАТ «СК 
«АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» не володiє, не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала 
посади: директора за продажiв та дистрибуцiї, заступника Голови 
Правлiння з роздрiбного бiзнесу.

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА 
СТРАХУВАННЯ» (Протокол №01 вiд 30.04.2018 р.) вiдбулися наступнi 
змiни складу посадових осiб:

Обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРА-
ХУВАННЯ» Пiдчосу Василя Iвановича. Посадову особу обрано на строк 
до наступних рiчних загальних зборiв. Посадовою особою не надано зго-
ди на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями ПрАТ «СК 
«АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» не володiє, не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала 
посади: начальника управлiння з економiчної безпеки.

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА 
СТРАХУВАННЯ» (Протокол №01 вiд 30.04.2018 р.) вiдбулися наступнi 
змiни складу посадових осiб:

Обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРА-
ХУВАННЯ» Хмеленко Юрiя Олексiйовича. Посадову особу обрано на 
строк до наступних рiчних загальних зборiв. Посадовою особою не нада-
но згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями 
ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» не володiє, не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв 
обiймала посади: керiвника проектiв управлiння власної безпеки.

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 Гевель Iрина Вiталiївна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2017
(дата)
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ПУБлІЧне аКцІонерне ТовариСТво 
«ХмІльниКСІльмаш» 

код ЄДРПОУ 00235750, 22000, Вінницька обл., м.Хмільник, вул.Небесної 
Сотні , буд. 26, тел./факс (04338) 2-26-49, електронна поштова адреса 

par@00235750.pat.ua, власний веб-сайт в мережі Інтернет - 
http://www.00235750.pat.ua

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 28.04.2018 
року у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені по-
вноваження: голови Наглядової ради Паука Григорія Григоровича на посаді 
був 20 років, частка в статутному капіталі – 0,04%, розмір пакета акцій – 
2067,0 грн ; члена Наглядової ради Тищенко Катерини Андріївни, на посаді 
була 20 років, частка в статутному капіталі – 0,11%, розмір пакета акцій – 
6045,0 грн; члена Наглядової ради Коломієць Галини Михайлівни, на по-
саді була 11 років, частка в статутному капіталі – 0,04%, розмір пакета ак-
цій – 2405,0 грн; члена Наглядової ради Луценко Людмили Леонідівни, на 
посаді була 20 років, частка в статутному капіталі – 0,07%, розмір пакета 
акцій – 4004,0 грн; члена Наглядової ради Чорного Миколи Івановича, на 
посаді був 2 роки, частка в статутному капіталі 0,024%, розмір пакета ак-
цій – 1313,0 грн; члена Наглядової ради Шишковської Олени Григорівни, на 
посаді була 9 років, частка в статутному капіталі – 0,03%, розмір пакета 
акцій – 1621,0 грн; Посадові особи, повноваження яких припинено, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, згоди на 
розкриття паспортних даних не надавали.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 28.04.2018 

року, рішення засідання Наглядової ради від 28.04.2018 року, щодо голови 
Наглядової ради, обрані строком на 3 роки: голова Наглядової ради Паук 
Григорій Григорович, протягом останніх 5–ти років займав посаду голови 
Наглядової ради ПАТ «Хмільниксільмаш», начальник технічного відділу 
ПАТ «Хмільниксільмаш», частка в статутному капіталі – 0,04%, розмір па-
кета акцій – 2067,0 грн; член Наглядової ради Коломієць Галина Михайлів-
на, протягом останніх 5–ти років займала посаду члена Наглядової ради 
ПАТ «Хмільниксільмаш», агент з постачання і збуту ПАТ «Хмільниксіль-
маш», частка в статутному капіталі – 0,04%, розмір пакета акцій –  
2405,0 грн; член Наглядової ради Чорний Микола Іванович, протягом 
останніх 5–ти років приватний підприємець ПП «Перевізник», частка в ста-
тутному капіталі – 0,024%, розмір пакета акцій – 1313,0 грн; член Наглядо-
вої ради Шмаль Петро Павлович, протягом останніх 5–ти років енергетик 
ПАТ «Хмільниксільмаш», частка в статутному капіталі – 0,048613%, розмір 
пакета акцій – 2 626,00грн; член Наглядової ради Мазур Петро Станіславо-
вич, протягом останніх 5–ти років майстер ПАТ «Хмільниксільмаш», частка 
в статутному капіталі – 0,025750%, розмір пакета акцій – 1 391,00грн; член 
Наглядової ради Шишковська Олена Григорівна, протягом останніх 5–ти 
років займала посаду члена Наглядової ради ПАТ «Хмільниксільмаш», 
економіст ПП «Металіст ЛАД», частка в статутному капіталі – 0,03%, роз-
мір пакета акцій – 1621,0 грн; Призначені посадові особи непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, згоди на розкриття 
паспортних даних не надавали.

Голова правління Зелінський М.З. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, 
що мiститься у повiдомленнi та визнає, що він несе вiдповiдальнiсть згiдно 
iз законодавством.

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

тю) емітента
i. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧне 

аКцІонерне ТовариСТво «ПлемПТаХорадГоСП 
БроварСьКий». 2. Код за ЄДРПОУ: 05477043. 3. Місцезнахо-
дження: 07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожiвка, вул. Слави, 22. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 587-60-36, 587-60-33. 5. Електро-
нна поштова адреса: svetlana.romanenko@indelika.com. 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: http://indelika.com/info/dokumenti/osobliva-informatsija-ppr-
27042018r. 7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

ii. Текст повідомлення: Дата прийняття загальними зборами това-
риства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів: 27.04.2018р. Відомості щодо правочинів: правочини, які стосу-
ються отримання Товариством кредитів у банках, передання Товариством 
банкам рухомого майна в заставу та нерухомого майна в іпотеку. Харак-
тер правочинів: укладення кредитних договорів між Товариством та од-
ним або кількома, визначеними Наглядовою радою Товариства банка-
ми, щодо отримання Товариством кредитних коштів. Укладення між 
Товариством та, визначеними Наглядовою радою Товариства, одним 
або кількома банками договорів застави та/або іпотеки з метою забез-
печення виконання зобов’язань Товариства за укладеними кредитними 
договорами. Зміст та гранична вартість правочинів: кредитні договори 

укладаються у формі відкриття кредитної лінії та/або овердрафту на 
строк не більше 48 (сорок вісім) місяців з дати підписання на суму до 
80000000 (вісімдесят мільйонів) гривень. Цільове призначення кредиту 
визначається Наглядовою радою Товариства. Договори застави та/або 
іпотеки укладатимуться між Товариством та банками з метою забезпе-
чення виконання зобов’язань Товариства за кредитними договорами. 
Договори застави та/або іпотеки передбачатимуть передачу в заставу 
та іпотеку банку рухомого майна Товариства (обладнання, устаткуван-
ня, апаратури, транспортних засобів, товарів в обороті, тощо) та неру-
хомого майна Товариства (будівлі, споруди, приміщення (їх частини), 
земельні ділянки, тощо) на будь-яку суму, за умови погодження Нагля-
довою радою Товариства. Договори застави та/або іпотеки укладати-
муться на строк до повного виконання Товариством своїх зобов’язань. 
Гранична сукупна вартість правочинів: 80000 тис. грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 201650 
тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 39,6727%. Загальна кількість голосуючих акцій: 17198933. 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 17161877. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 17161877. Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття рішення: 0.

iii. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Голова правління – Бойченко Т.А., 
02.05.2018р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«рІвненСьКий Завод надмІцеиХ ЗалІЗоБеТонниХ КонСТрУК-
цІй» 1.2. Місцезнаходження емітента: 35331, Рівненська, Рівненський р-н, 
с.Городок, вул..Промислова, 1А 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емі-
тента: 05505696 1.4. Міжміський код та телефон: (0362) 611569 611567  
1.5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: rznzbk.in-ten.com 1.6. Електронна 
адреса емітента: rznzbk@emitent.net.ua

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

2. Текст повідомлення
На Загальних зборах акціонерів (Протокол № 1 від 27.04.2018 р.) було 

прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів. Схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних 
зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на 
момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством про-
тягом 2018 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2018 році і до 

моменту проведення у 2019 році наступних загальних зборів за рішенням 
Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) зна-
чних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кре-
дитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, 
договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товари-
ства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав ви-
моги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна 
Товариства), на суму, що перевищують 25% від вартості активів Товари-
ства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 
31.12.2017р. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 23536 тис. грн. Гранична сукупна вартiсть 
значних правочинiв 50 000 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 212,44 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1873002 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1872482 шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 1872482 шт (100% вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах), «проти»-0, «утримались» – 0

3. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Директор Куляша Анатолій Іванович 27.04.2018 р.

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 
«рІвненСьКий Завод надмІцниХ ЗалІЗоБеТонниХ КонСТрУКцІй» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне найменування емітента: ПриваТне аКцІонерне 
ТовариСТво «КоЗяТинХлІБ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00375757
3. Місцезнаходження: 22100, Вінницька область, Козятинський район, 

місто Козятин, вулиця Незалежностi 72
4. Міжміський код, телефон та факс: (04342) 2-03-48
5. Електронна поштова адреса: vkucenko@kozyatynhlib.com.ua .
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kozyatynhlib.com.ua/
akcioneramtainvestoram.html 

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

1.Дата прийняття рішення: 30 квітня 2018 року. 
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори 

акціонерів ПрАТ «Козятинхліб».
3.Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру:Загальні збо-

ри приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товари-
ством значних правочинів, в період з 30 квітня 2018 року по 30 квітня 2019 
року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (ха-
рактером) яких є: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття гро-
шових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких ін-
ших банківських продуктів/послуг в банківських установах; передача майна 

(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших до-
говорів;- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) То-
вариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;- купівля-
продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги 
та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, 
які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із 
сторін.При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчи-
нення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не 
може перевищувати 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копі-
йок).

4. Гранична сукупна вартість правочинів: до 100000 тис. грн 
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності – 29678 тис.грн.
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): - 336,949%. 

7. Загальна кількість голосуючих акцій – 477988 голосів шт; кількість го-
лосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 477988 голосів; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 477988 голосів; 

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

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

2. Найменування посади: Генеральний директор Куценко В. Г. 30.04.2018 
року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Львівський холодокомбінат»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553706
3. Місцезнаходження: 79025, м.Львів, вул.Повітряна,2кий 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0322673466
5. Електронна поштова адреса: office@limo.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Дата прийняття загальними зборами ПрАТ «Львівський холодокомбі-
нат» рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 
- 27.04.2018р.

Вiдомостi щодо правочинiв:
Характер правочинiв: будь-якi значнi правочини, в тому числi кредитнi до-

говори, договори iпотеки, договори застави, договори поруки, iншi договори та 
контракти, будь-якi змiни та доповнення до ранiше укладених кредитних 
договорiв, договорiв застави, договорiв iпотеки, договорiв поруки, iнших 
договорiв та контрактiв, в т. ч. договорiв щодо збiльшення обсягу зобов’язань, 

якi можуть бути вчиненi Товариством в особi Голови Правлiння Товариства за 
попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 800 000,00 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi - 478 455,00 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 167,20%
Ззагальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 72 708 553, 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованiкдля участi у загальних 

зборах - 70 677 689 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 70 667 689 та 

проти»0» прийняття рiшення
та «проти» – 0 прийняття рiшення.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Голова правління ПрАТ «Львівський холодокомбінат» 
Манохiн Олег Валерiйович. 03.05.2018

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 
«львІвСьКий ХолодоКомБІнаТ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «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 використову-

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

осіб емітента.

ІІ. Текст Повідомлення:
Рішенням Загальних зборів акцiонерiв ПрАТ «Лада-Поділля» вiд 

26.04.2018р.:
1) припинено повноваження директора - Ольховик Володимир Ва-

сильовича у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень, перебував 

на посадi з 23.06.2013р.; 0,00% в статутному капiталi емiтента;
2) припинено повноваження Ревізора -Максимової Вiкторiї Iванiвни 

у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень; перебувала на посадi 
з 18.06.2013р.; 0,00% в статутному капiталi емiтента; 

3) обрано на строк 3 роки на посаду директор ПрАТ «Лада-Поділля» 
- Ольховик Володимир Васильович; іншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п’яти рокiв: директор; 0,00% в статутному капiталi 
емiтента;

4) обрано на строк 3 років на посаду Ревізора - Вісман Валерiя 
Якiвна, іншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: Голова Ревізійної комісії; 0,00% в статутному капiталi 
емiтента.

Посадові особи не надали згоду на розкриття паспортних даних. 
Непогашених судимостi за корисливi або посадовi злочини не мають.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством Директор Ольховик Володимир Васильович, 
26.04.2018р.

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво 
«лада - ПодІлля»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
страхова компанiя «Галицька» 2. Код за ЄДРПОУ: 221867903. Місце-
знаходження: 76019, мiсто Iвано-Франкiвськ, Василiянок, 22 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс 0342 750247 0342 551909 5. Електронна поштова 
адреса: mysliuk@halytska.if.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
www.halytska.if.ua 7. Вид особливої інформації: Відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

II. Текст повідомлення 
Загальними зборами акцiонерiв 27 квiтня 2018 року (протокол № 29) 

прийнято рiшення вiдповiдно до ст. 70 Закону України «Про акцiонернi то-
вариства '' попередньо надано згоду на укладання значних правочинів, якi 
можуть вчинятися товариством за рiшенням Наглядової ради у ходi поточ-
ної господарської дiяльностi у вiдповiдностi до Статуту товариства протя-
гом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину переви-
щуватиме 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi, а також правочинiв, якi вчинятимуться за окремим рiшенням На-
глядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорiв, гене-

ральних кредитних угод, договорiв застави, iпотечних договорiв, договорiв 
та генеральних угод про проведення операцiй з врахування, авалювання, 
iнкасування, домiциляцiї векселiв, договорiв порук, договорiв про надання 
гарантiй, договорiв факторингу (у тому числi договорiв про внесення змiн 
та доповнень до договорiв, угод, контрактiв, в тому числi, зокрема, однак 
не виключно щодо збiльшення лiмiту та продовження термiну дiї Генераль-
ної кредитної угоди №5405N2 вiд 27.12.2005р., договорiв про внесення 
змiн до дiючих Договорiв iпотеки/застави, договорiв поруки укладених з  
АТ «Укрексiмбанк») сукупною граничною вартiстю 50 000 000 000,00 
(п’ятдесят мiльярдiв) гривень та з граничною вартiстю кожного правочину 
не вище 30 000 000 000,00 (тридцяти мiльярдiв) гривень. Гранична сукуп-
ність вартості правочинів 50 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності 202386 тис. грн. Співвідно-
шення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності 24705 %. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй складає 167534 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах 167108 штук, кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «За» склала 167108 штук, кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «Проти» склала 0 штук.

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

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

Голова правлiння  Торб'як михайло Петрович

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво СТраХова КомПанiя «ГалицьКа»

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
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Івано-Долинський спецкар'єр»; 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емі-
тента: 05471862; 1.3. Місцезнаходження емітента: 35042, Рівненська, Кос-
топільський, с.Базальтове, вул. Базальтівська, 10; 1.4. Міжміський код, те-
лефон та факс: (03657) 2-22-62; 1.5. Електронна адреса емітента: 
ivanodol@bazalt-karyer.pat.ua; 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: Ivanodol-
speckarer.in-ten.com; 1.7. Вид особливої інформації - Відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів

2. Текст повідомлення
На Загальних зборах акціонерів (Протокол № 1 від 26.04.2018 р.) було 

прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів. Схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних 
зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на 
момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством про-
тягом 2018 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2018 році і до 
моменту проведення у 2019 році наступних загальних зборів за рішенням 

Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) зна-
чних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кре-
дитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, 
договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товари-
ства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав ви-
моги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна 
Товариства), на суму, що перевищують 25% від вартості активів Товари-
ства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 
31.12.2017р 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 15202 тис. грн.

Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 68 000 тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
447,31 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 844920 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 821707 шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 821707 шт (100% вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах), «проти»-0, «утримались» – 0

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-
формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

3.1. Голова правління Довжаниця Галина Василівна 02.05.2018

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «Івано-долинСьКий СПецКар’Єр»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«науково-виробнича компанія «дІаПроф-мед»

2. Код за ЄДРПОУ: 24265186
3. Місцезнаходження: 03113, м.Київ, просп. Перемоги, буд.68/1, оф.62
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)407-92-43, 407-93-76
5. Електронна поштова адреса: tech@diapr.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р. прийнято рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення Товариством протягом одного року з 
дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, значних пра-
вочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю 
Товариства (реалізація готової продукції, закупівля сировини та матеріалів, 
договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страху-
вання, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів комер-
ційної концесії, франчайзингу, виробничої кооперації, договорів спільної ді-

яльності, мирових угод, договорів поруки) ринкова вартість майна або по-
слуг, що є його предметом, становить до 100 відсотків вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік.

Гранична сукупна вартість значних правочинів – 250 000 000,00 гривень 
(Двісті п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або еквівалент вказаної 
суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком 
України на дату укладення, при цьому вартість будь-якого одного такого 
значного правочину не може перевищувати 27 755 000,00 гривень (Двад-
цять сім мільйонів сімсот п’ятдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) або ек-
віваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Наці-
ональним банком України на дату укладення.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 27 755 тис.грн. 

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 900,73%. 

Співвідношення граничної вартості одного правочину до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 100%. 

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Голова Правління Шевчук Олександр Анатолійович, 
27.04.2018 р.

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 
«наУКово-вироБниЧа КомПанІя «дІаПроф-мед»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» 

2. Код за ЄДРПОУ: 20220933
3. Місцезнаходження: 49041, м.Дніпро, пр.. Праці, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)765-91-06
5. Електронна поштова адреса: urist@avtodnepr,dp,ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.dnipropetrovsk-avto.ukravto.ua/
юридична інформація

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 єдиним акціонером 

26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі 
рiшення єдиного акціонера Товариства (Рішення №1 вiд 26.04.2018 року) у 
зв’язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства. 

Посадова особа Іскра Ігор Іванович (не надана згода фізичної особи на розкрит-
тя паспортних даних), яка займала посаду Голови Ревізійної комісії, припинила 
повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. 
Нікого не обрано замість особи, повноваження якої припинено.

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером 
26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі рiшення єдиного акціонера Товариства (Рішення №1 вiд 26.04.2018 
року) у зв’язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісії 
Товариства. Посадова особа Вертійова Антоніна Дмитрівна (не надана зго-
да фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду 
Члена Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не обрано за-
мість особи, повноваження якої припинено.

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

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

2. Генеральний директор   В.В.Федаш  26.04.2018

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво 
«днІПроПеТровСьК-авТо»

Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ВТОРЕС» 30.04.2018 прийня-
ли рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової 
ради Ладюкова Iгоря Валентиновича у зв’язку з необхiднiстю пе-
реобрання на пiдставi заяви Ладюкова Iгоря Валентиновича. 
Судимiсть вiдсутня. Строк повноважень: з 20.08.2014 до 
29.04.2017 р.

Акцiонер, частка в статутному капiталi становить 0,0003%.
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ВТОРЕС» 30.04.2018 при-

йняли рiшення про припинення повноважень члена Наглядової 
ради Ладюкової Антонiни Леонiдiвни зв'язку з необхiднiстю пе-
реобрання на пiдставi заяви Ладюкової Антонiни Леонiдiвни. 
Судимiсть вiдсутня. Строк повноважень: з 20.08.2014 до 
29.04.2017 р. Акцiонер, частка в статутному капiталi становить 
1,9402%.

Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ВТОРЕС» 30.04.2018 прийняли 
рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Ла-
дюкова Євгенiя Iгоровича у зв'язку з необхiднiстю переобрання на 
пiдставi заяви Ладюкова Євгенiя Iгороивича. Судимiсть вiдсутня. 
Строк повноважень: з 20.08.2014 до 29.04.2017 р. Акцiонер, част-
ка в статутному капiталi становить 0,0003%.

Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ВТОРЕС» 30.04.2018 при-

йняли рiшення про обрання членом Наглядової ради Ладюко-
ва Iгоря Валентиновича. Пiдстава: заява Ладюкова Iгоря Ва-
лентиновича. Особу переобрано. Судимiсть вiдсутня. Строк, 
на який обрано: 3 роки. Посади, якi обiймав протягом останнiх 
5 рокiв: Голова Наглядової ради ПАТ «Вторес», приватний 
пiдприємець. Акцiонер, частка в статутному капiталi становить 
0,0003%.

Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ВТОРЕС» 30.04.2018 прийняли 
рiшення про обрання членом Наглядової ради Ладюкової Антонiни 
Леонiдiвни. Пiдстава: заява Ладюкової Антонiни Леонiдiвни. Осо-
бу переобрано. Судимiсть вiдсутня. Строк, на який обрано: 3 роки. 
Посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової 
ради ПАТ «Вторес», приватний пiдприємець. Акцiонер, частка в 
статутному капiталi становить 1,9402%.

Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ВТОРЕС» 30.04.2018 прийняли 
рiшення про обрання членом Наглядової ради Ладюкова Євгенiя 
Iгоровича. Пiдстава: заява Ладюкова Євгенiя Iгоровича. Особу пе-
реобрано. Судимiсть вiдсутня. Строк, на який обрано: 3 роки. По-
сади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової ради 
ПАТ «Вторес», приватний пiдприємець. Акцiонер, частка в статут-
ному капiталi становить 0,0003%.

ПаТ «вТореС»

Повне найменування емітента:  Приватне акціонерне товариство 
«Холдингова компанія «ЕКО-
ДІМ»

Ідентифікаційний код за 
ЄдрПоУ емітента: 

05393518

місцезнаходження емітента: 80256, Львівська обл., Радехів-
ський р-н, с. Оглядів, вул. Кашта-
нова, 1

електронна поштова 
адреса: 

eko-dim@emitent.net.ua

адреса сторінки в мережі 
Інтернет

www.eko-dim.ua

номер телефону керівника 
емітента:

0322249474; факс: 0322249288

відомості про прийняття рішення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Холдингова компанiя 
«ЕКО-ДIМ» вiд 28.04.2018р. (Протокол Загальних зборiв № 28/04/18 
вiд 28.04.2018) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв, а саме договорiв кредиту, договорiв 

застави. договорiв iпотеки, iнвестицiйних договорiв, договорiв про 
передачу функцiй замовника будiвництва, догворiв про спiльне 
будiвництво житла та договорiв будiвельного генпiдряду i пiдряду, 
договорiв поставки та договорiв на закупiвлю робiт, у тому числi за 
державнi кошти, якi можуть вчинятися Товариством до «28» квiтня 
2019 року. Встановлено, що гранична сумарна вартiсть кожного iз 
вказаних правочинiв не перевищуватиме подвiйної вартостi активiв 
станом на 31 грудня 2017 року, а саме 688754,0 тис. грн. Вартiсть 
активiв за даними останньої рiчної звiтностi 344377,0 тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi кожного з правочинiв 
до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
- 200%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй–77404шт.,  
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загаль-
них зборах–77179шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «за» прийняття рiшення–77179шт., «проти»–0 шт., 
«утрималися»-0 шт.

Особа, що зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством: Голова Правління Артемо-
вич В.І.

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 
«ХолдинГова КомПанІя «еКо-дІм»
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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

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Івано-Долинський спецкар'єр»; 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емі-
тента: 05471862; 1.3. Місцезнаходження емітента: 35042, Рівненська, Кос-
топільський, с.Базальтове, вул. Базальтівська, 10; 1.4. Міжміський код, те-
лефон та факс: (03657) 2-22-62; 1.5. Електронна адреса емітента: 
ivanodol@bazalt-karyer.pat.ua; 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: Ivanodol-
speckarer.in-ten.com; 1.7. Вид особливої інформації - Відомості про прий-
няття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» 

(протокол № 1 від 26.04.2018р.) було прийняте рішення про надання згоди 
на вчинення значних правочинів. Вирішили: схвалити значні правочини, 
ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, пе-
ревищує 25% загальної вартості активів Товариства, визначеної за даними 
останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
15202 тис. грн.

- Договір з ВАТ «Гомельбудматеріали» на реалізацію базальтової про-
дукції на суму 15475 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 101,8 %; - Договір з ПрАТ «Термолайф» на 
реалізацію базальтової продукції на суму 13299 тис.грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартос-
ті активів емітента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 87,48 %; - Договір з КСТ Груп Україна на перевезення на суму 10117 
тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартості активів емітента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 66,55 %; - Договір з ТзОВ «Укрпалетсис-
тем» на поставку дизпалива на суму 4662 тис.грн. Спiввiдношення ринко-
вої вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
30,667 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 844920 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 821707 шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 821707 шт (100% вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах), «проти»-0, «утримались» – 0

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.1. Голова правління Довжаниця Галина Василівна 02.05.2018

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «Івано-долинСьКий СПецКар’Єр»

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБлІЧне аКцІонерне Товари-
СТво «дІм мароЧниХ КоньяКІв «ТаврІя»

2. Код за ЄДРПОУ 00413475
3. Місцезнаходження 74905, Херсонська обл., м. нова Каховка,  

пр. дніпровський, 299
4. Міжміський код, телефон та факс 0554976228
5. Електронна поштова адреса glav_buh@tavria.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.tavria.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів 

II. Текст повідомлення
Протоколом загальних зборів акціонерів ПаТ «дмК «Таврія» від 

27.04.2018 року відповідно до Статуту прийнято рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів:

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: - кре-
дитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки, та додаткових угод до 
Генеральної угоди №6906N2 від 26.04.2006 р., кредитних договорів, дого-
ворів застави, іпотеки, поруки, договорів про внесення змін до зазначених 

договорів які вчинятимуться в ході поточної діяльності товариства; - для 
закупівлі сировини, обладнання та ін., які вчинятимуться в ході поточної 
діяльності товариства; - для продажу продукції власного виробництва та 
інших основних засобів, які вчинятимуться в ході поточної діяльності това-
риства.

Гранична сукупність вартості правочинів: 10 000 000 тис.грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:  
2 293686 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті (у відсотках): 435.97 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 78966121 шт.; кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 77308305 шт.; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 
76567800 шт.; 

кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня - 740505 шт.

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

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

Генеральний директор______                 О.О. Єрьоменко
М.П. (підпис)(ініціали та прізвище керівника) 02.05.2018

ПУБлІЧне аКцІонерне ТовариСТво 
«дІм мароЧниХ КоньяКІв «ТаврІя»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКцІонерне Това-

риСТво «ІнфУЗІя»
2. Код за ЄДРПОУ: 31287944
3. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, Московський проспект, 21-А 
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 490-93-75/76/77, 464-92-66
5. Електронна поштова адреса: info@infuzia.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст Повідомлення: 

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину - 25.04.2018 р. Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: 
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Iнфузiя» на пiдставi п. 21 ст. 14.1. Ста-
туту та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Iнфузiя» (Протокол 
№ 28 вiд 25.04.2018 р.), щодо надання згоди на вчинення значних 
правочинiв на суму що перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товари-
ства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предмет правочину 

- отримання кредиту. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 
правочину - 150 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi - 318 576 тис. грн. Спiввiдношення ринко-
вої вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 47,08%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 59000. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 59000. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
59000. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення: 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного 
правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi стату-
том акцiонерного товариства - вiдповiдно до п. 21 ст. 14.1. Статуту Това-
риства до значних правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких на-
дано виключно Загальним зборам акцiонерiв, вiдноситься правочини у 
яких ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Президент Лимар Володимир Іванович, 26.04.2018р.

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 
«ІнфУЗІя»
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особлива інформація 
відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПриваТне аКцІонерне 
ТовариСТво «ЗевС КерамІКа»

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 84100, Слов'янськ, вул. Гончарна, 7
4. Код за ЄДРПОУ 32359747
5. Міжміський код та телефон, факс (0626) 66 88 44, 66 42 43  

(044) 581 12 92
6. Електронна поштова адреса yulіya.chemyorkіna@zeusceramіca.com
ІІ. дані про дат у та місце оприлюднення Повідомлення (Повідо-

млення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 02.05.2018

2. Повідомлення 
опубліковано у*

Відомості НКЦПФР

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

http://zeusceramіca.pat.ua в мережі 
Інтернет 02.05.2018

№ з/п
Дата 

прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що 
є предметом 

правочину, до вартості 
активів емітента за 
даними останньої 
річної фінансової 

звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 27.04.2018 110000 305922 35.96
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів товариству надано дозвіл на укладення зна-
чного правочину - договору постачання природного газу на період з липня 
2018 по квітень 2019 року включно шляхом укладання нового договору, або 
додаткової угоди (угод) до існуючого договору постачання природного газу 
№ 105/16-ПР-4 від 14.02.2018 року на умовах та за цінами, визначеними нор-
мативними актами України з питань газопостачання. Дозволена сума закупів-
лі – 11 мільйонів гривень на місяць або на загальну суму 110 мільйонів гри-
вень за зазначений вище період, або, за умови підвищення ціни на газ - вартість 
1 млн. м куб газу на місяць або 10 млн. куб. газу за зазначений вище період. 
Загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 535 775 205 
штуки; голосуючих акцій - 535 775 205 штук, кількість голосуючих акцій, заре-
єстрованих для участі в зборах акціонерів 432 288 080 (80,68%). Голосували: 
за – 432288080 голосів (100 % присутніх на зборах), проти – 0 голосів (0 %), 
утрималися – 0 голосів (0 %). Додаткових критеріїв віднесення правочину до 
значних статутом не передбачено.

Генеральний директор Богославський О.О.

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

тю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКцІонерне 
ТовариСТво «КомПлеКС «лиБІдСьКий»; 2. Код за 
ЄДРПОУ: 32768518; 3. Місцезнаходження: 03039 м. Київ, вул. Миколи 
Грінченка, буд. 18; 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 300-11–40, 
(044) 300-11-40; 5. Електронна поштова адреса: office@motor-city.com.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://motor-city.com.ua/news; 7. Вид 
особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інфор-
мації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

(Протокол № 1/2018 від 30.04.2018 р.), що відбулися 30 квітня 2018 
року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення То-
вариством значних правочинів протягом 2018-2019 рр. Вiдомостi щодо 
правочинів iз зазначенням, зокрема, характеру правочинів: Надана по-
передня згода на вчинення Товариством значних правочинів (ринкова 
вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, 
становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності), які можуть вчинятися Товари-
ством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності про-
тягом 2018-2019 рр., у тому числі (але не виключно): щодо цінних папе-
рів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення 
кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових 
зобов’язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання до-
говорів іпотеки, застави тощо. Гранична сукупна вартість правочинів – 
100000 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річ-
ної фінансової звітності – 55902 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 178,88448 %. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцій Товариства – 86591683 штук (голо-
сів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у 
Загальних Зборах акціонерів Товариства – 86591683 штук (голосів). 
Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття рішен-
ня – 86591683 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголо-
сували «ПРОТИ» прийняття рішення – 0 штук (голосів).

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

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

2.
Голова Правління Лiсайчук Михайло Юрійович

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 02.05.2018 р.
(дата) 

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення
про виникнення особливої інформації 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

36174922

3. Місцезнаходження емітента 87534 м.Марiуполь вул.Кронштад-
ська, б.11

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0629-37-13-32 0629-37-13-32

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

E.Dorosh@expert-capital.com.ua

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

expert-capital.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ» (про-

токол №1/18 вiд 30.04.2018 року) було прийнято рiшення продовжити по-
вноваження Новосельцева Максима Андрiйовича (паспорт серiї ВА 
№493648, виданий Жовтневим РВ Марiупольського МУУМВС України в 
Донецькiй областi, 17.09.1996р.) на посадi ревiзора Товариства до 
30.04.2021 р. на 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа 
протягом останнiх п`яти рокiв: фiнансовий директор, директор ТОВ «Азов-
ська машинобудiвна компанiя». Часткою, посадова особа в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать 
цiй особi: 0 акцiй.Зазначена посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Зiнченко Володимир Олександрович
  М.П.

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво 
“еКСПерТ-КаПiТал”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКцІонерне 

ТовариСТво «СПецІалІЗоване УПравлІння 
№112 «СТальКонСТрУКцІя»

2. Код за ЄДРПОУ 01413767
3. Місцезнаходження: 87515 м. маріуполь вул. Євпаторійська, 

буд.49
4. Міжміський код, телефон та факс: 0629-41-01-86 0629-53-01-15
5. Електронна поштова адреса: su-112@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: su112.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення 
1. Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними 

зборами акціонерів, що відбулися 27.04.2018 р. протокол №27. Припинен-
ня повноважень посадової особи виконано на підставі рішення річних за-
гальних зборів акціонерів від 27.04.2018р. протокол №27 у зв’язку з завер-
шенням терміну перебування на посаді голови одноосібного виконавчого 
органу (Директор), який був обраний 15.04.16р. строком 2(два) роки. По-
садова особа Проценко Василь Іванович (паспорт: серія ВС номер 631622 
виданий 20.12.2000 р. Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ УМВС 
України в Донецькій обл.), яка займала посаду Директор, припинила повно-

важення. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 14,109176%. Во-
лодіє пакетом акцій емітента у розмірі 23799,5грн. (47599шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 28.04.16р. по 27.04.2018р. Проценко В.І. пе-
реобрано на посаду голови одноосібного виконавчого органу (Директор) 
27.04.2018р. строком на 2(два) роки.

2. Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборами акціоне-
рів, що відбулися 27.04.2018 р. протокол №27. Обрання посадової особи 
виконано на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018р. протокол №27 та положень Статуту, одноосібний виконавчий 
орган, строк повноваження 2 (два) роки. Проценко Василь Іванович (пас-
порт: серія ВС номер 631622 виданий 20.12.2000 р. Орджонікідзевським 
РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області) обрано на по-
саду Директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 14,109176%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 23799,5грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 
2(два) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
головний інженер, директор емітента. Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 47599 акцій.

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

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

Директор Проценко В.І.

(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 товари-
ство "Нововолинський ливарний 
завод"

2. Код за ЄДРПОУ 05799344
3. Місцезнаходження 45403, м.Нововолинськ, 

вул.Луцька, 29
4. Міжміський код, телефон та факс 03344 48087 03344 48087
5. Електронна поштова адреса info@nlz.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

nlz.ua

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

II. Текст повідомлення
Черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ НЛЗ прийняли рiшення попере-

дньо схвалити вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством у перiод з 27.04.2018 р. до наступних загальних зборiв акцiонерiв 
але не пiзнiше 30.04.2019р. i якi передбачають отримання доходу, забез-

печення господарської дiяльностi, заключення договорiв на поставку 
продукцiї, та можуть вчинятись товариством з замовниками, суб’єктами 
пiдприємницької дiяльностi, банкiвськими установами та iншими кредито-
рами . Характер правочинiв i їх сукупна вартiсть:

- Продаж товарiв та послуг на загальну суму 600 млн.грн.
- Купiля матерiалiв, запчастин, енергоносiїв та комплектуючих для ви-

робництва на загальну суму 600 млн.грн
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить 153553 тис.грн.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 1200 млн.грн., що становить 

781,5% до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
товариства.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 5333824, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 5282477, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 5282477, 
«проти» прийняття рiшення - 0 .

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

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

2. Найменування посади Чернявський Iгор Валентинович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво “нововолинСьКий ливарний Завод”

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 
"ПМК "ВОЛИНЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 03566498
3. Місцезнаходження 43000, Луцьк, Електроапаратна, 4
4. Міжміський код, телефон та факс 03322 287877 03322 287877
5. Електронна поштова адреса stahova@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

pmkvolyn.blogspot.com

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

ii. Текст повідомлення
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ПМК «Волинь» 

(надалi - Товариство), якi вiдбулись 27.04.2018 року було прийнято рiшення 
про попереднє надання згоди правлiнню ПрАТ «ПМК »Волинь» на вчинен-
ня товариством в перiод з 27 квiтня 2018 року по 27 квiтня 2019 року зна-
чних правочинiв, предметом яких є майно (кошти), ринкова вартiсть яких 

становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ «ПМК »Волинь».Такi правочини 
можуть стосуватись усiєї дiяльностi Товариства – з усiх питань, пов‘язаних з 
господарською дiяльнiстю (в тому числi надання та отримання послуг, за-
мовлення та виконання робiт, купiвля товарiв, отримання кредитiв тощо). 
Гранична сукупна вартiсть правочинiв 5000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 22668.9 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 22.06%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 2 116 480 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах – 1 878 915 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення – 1 878 915 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 Стахова Т.Л.
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво “ПмК “волинь”
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПриваТне акцiонерне това-
риство «авТоТранСПорТне ПІдПриЄмСТво 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
5. Електронна поштова адреса: atp-16301@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 03113530.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
ІІ. Текст Повідомлення:

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв ПрАТ «Автотранспортне 
підприємство 16301» вiд 26.04.2018р. припинено повноваження: 1) 
Голови Ревізійної комісії Максимової Вiкторiї Iванiвни у зв’язку з по-
даною заявою; перебувала на посадi з 25.04.2014р.; 0,00% в статут-
ному капiталi емiтента; 2) члена Ревізійної комісії Бесчастних Iрини 

Володимирiвни у зв’язку з поданою заявою, перебувала на посадi з 
25.04.2014р.; 0,00% в статутному капiталi емiтента. 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Автотранспортне під-
приємство 16301» вiд 26.04.2018р. у зв’язку з прийняттям рiшення 
про переобрання Ревізійної комісії обрано на строк 5 років на по-
сади: 1) Голова Ревізійної комісії Вісман Валерiя Якiвна, іншi по-
сади протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Ревізійної комісії  
ПрАТ «Плодоовоч.», Ревізор «Лада-Поділля»; 0,00% в статутно-
му капiталi емiтента; 2) член Ревiзiйної комiсiї Iванова Лариса 
Вiталiївна; іншi посади протягом останнiх п’яти рокiв: Член 
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Плодоовоч.», 0,00% в статутному капiталi 
емiтента.

Посадові особи не надали згоду на розкриття паспортних даних. 
Непогашених судимостей за корисливi або посадовi злочини не ма-
ють.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством Голова Правління Пасічник Сергій 
Олександрович, 26.04.2018р.

ПриваТне аКцiонерне ТовариСТво 
«авТоТранСПорТне ПІдПриЄмСТво 16301»

1. Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента ПриваТне 
аКцiонерне Товари-
СТво «оБолонь»

2. Код за ЄДРПОУ 05391057
3. Місцезнаходження 04212, Київ, вул. Богатирська, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 044 412- 84-10 044 201-47-75
5. Електронна поштова адреса corp@kiev.obolon.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.obolon.ua/.

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

3. II. Текст повідомлення
Дата 
вчинення 
дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-
ження)

Посада Прізвище, ім'я, 
по батькові або 

повне 
найменування 

юридичної 
особи

Паспортні 
дані фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 

видачі, 
орган, який 
видав) або 

код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки 

в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
26.04.2018 обрано Прези-

дент
Товари-

ства

Слободян 
Олександр 

В'ячеславович

8,898

Змiст iнформацiї:
Пiдстава: прийняття рiшення черговими Загальними зборами акцiонерiв 
(протокол № 1 вiд 26.04.2018 року). На посаду обраний строком на п'ять 
рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: Президент 
Акціонерного товариства "ОБОЛОНЬ". Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Згода фізичної особи на 
розкриття паспортних даних надана не була.

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

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

2. Найменування посади Булах Iгор Васильович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 02.05.2018

(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПриваТне аКцiонерне 
ТовариСТво 
"Слов'янСьКий Крейдо-
ваПняний Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00290587
3. Місцезнаходження 84162, смт. Черкаське, -
4. Міжміський код, 
телефон та факс

0676216756 -

5. Електронна поштова 
адреса

pratskvz@ukr.net

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

www.smiz.com.ua

7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

ii. Текст повідомлення
Зважаючи на значну та довготривалу заборгованiсть акцiонерного то-

вариства по сутi лiцензiйних договорiв вiд 30.05.2001р. та вiд 01.02.2005р., 
враховуючи ст.70 п.3, п.2; ст.71 п.3. Закону України «Про акцiонерне това-
риство» за № 514 - VI вiд 17.09.2008 р. iз змiнами та доповненнями, з ме-
тою подальшої ефективної дiяльностi акцiонерного товариства та при-
швидшеного виходу з економiчної та фiнансової кризи, надати попередню 
згоду на вчинення значних правочинiв, вiдповiдно по сутi лiцензiйних 
договорiв вiд 30.05.2001 р. та вiд 01.02.2005 р. на повну суму заборгованостi 
по них без обмеження граничної вартостi, та по iнших фiнансових 
зобов`язаннях. 

Доручити членам Наглядової Ради здiйснювати вище зазначеннi дiї. 
Окрiм того, надати попередню згоду членам Наглядової Ради 

здiйснювати дiї по господарських, кредитних та iнших договорах, надання 
в заставу основних фондiв, майна, майнових прав, земельних дiлянок, 
договорiв безпроцентних позик, укладати договори задоволення вимог 
iпотекоутримувача без звернень в судовi, виконавчi та iншi iнстанцiї.

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 Стрельцов Володимир Iзосимович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 30.04.2018

(дата)
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 127
2. ПАТ АВАНГАРД 128
3. ПРАТ АВАНГАРД 147
4. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 88
5. ПРАТ АВТОБАЗА «ВОДНИК» 88
6. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16301 72
7. ПРАТ АГРОМЕХАНІКА 91
8. ПРАТ АГРОФІРМА ІМ. Г.С. СКОВОРОДИ 51
9. ПАТ АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 122
10. ПРАТ АКВ ГАРАНТ 15
11. ПАТ АЛЬТБАНК 60
12. ПАТ АНДРУШІВСЬКЕ 113
13. ПРАТ АПТЕКА «ПЕРВОЦВІТ» 27
14. ПРАТ АПТЕКА «ПЕРВОЦВІТ» 28
15. ПРАТ АРКСІ 86
16. ПРАТ АРКСІ 95
17. ПРАТ АСГАРД ХОЛДИНГ 21
18. ПРАТ АСГАРД ХОЛДИНГ 23
19. ПРАТ АСТРО-ДНІПРО 91
20. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 90
21. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 99
22. ПРАТ БАРИШІВСЬКА МТС 104
23. ПРАТ БАХЧОВИК 55
24. ПРАТ БАХЧОВИК 61
25. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК 146
26. ПАТ БМ БАНК 105
27. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКЕ АТП 13249 29
28. ПРАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД «СПЕЦЛІСМАШ» 39
29. ПРАТ БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ 125
30. ПАТ БТА БАНК 121
31. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-62 (ШІСТДЕСЯТ ДВА) 40
32. ПРАТ БУДПЕРЛІТ 129
33. ПРАТ БУДТЕХМОНТАЖ ППА 50
34. ПРАТ ВЕЛИКА КРУЧА 10
35. ПРАТ ВЕСТАСТРОЙ 132
36. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «МТН-ПОЛТАВА» 86
37. ПАТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО 103
38. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №4 8
39. ПРАТ ВОЛИНЬХОЛДІНГ 38
40. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 22
41. ПРАТ ВОЮТИЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 13
42. ПАТ ВТОРЕС 42
43. ПАТ ВТОРЕС 68
44. ПАТ ВТОРЕС 88
45. ПРАТ ВФ УКРАЇНА 6
46. ПАТ ГАЙВОРОНСЬКЕ АТП-13538 147
47. ЛЬВІВСЬКЕ ПРАТ ГАЛАНТ 43
48. ЛЬВІВСЬКЕ ПРАТ ГАЛАНТ 49
49. ЛЬВІВСЬКЕ ПРАТ ГАЛАНТ 50
50. ПРАТ ГАЛИЦЬКА 67
51. ПРАТ ГЕЛЬМЯЗІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 28
52. ПРАТ ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ 130
53. ПРАТ ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД 128
54. ПРАТ ГОГОЛІВСЬКА СТРІЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА 25
55. ПРАТ ГОРИЗОНТ 78
56. ПРАТ ГОРОДОЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 53
57. ПРАТ ДЕ ВІЗУ 142
58. ПРАТ ДИКАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ «ПРОМІНЬ» 91
59. ПАТ ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» 57
60. ПАТ ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» 69
61. ПАТ ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» 127
62. ПРАТ ДНІПРО МОТОР ІНВЕСТ 133
63. ПРАТ ДНІПРОВУД 84
64. ПРАТ ДНІПРОВУД 89
65. ПРАТ ДНІПРОВУД 95
66. ПРАТ ДНІПРОМЕТИЗ 12
67. ПРАТ ДНІПРОМЕТИЗ 13
68. ПРАТ ДНІПРОМЕТИЗ 14
69. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО 68
70. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО 130
71. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО 137
72. ПАТ ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 47
73. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД №2 33
74. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД №2 36
75. ПРАТ ДСУ-12 61
76. ПРАТ ЕКО-ДІМ 68
77. ПРАТ ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ 70
78. ПАТ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ 37
79. ПАТ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ 41
80. ПРАТ ЕЛЕКТРОГРАД 15
81. ПРАТ ЕЛЕКТРОГРАД 16
82. ПРАТ ЕЛЕКТРОГРАД 16
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
83. ПРАТ ЕЛЕКТРОГРАД 16
84. ПРАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ.А.М.КУЗЬМІНА 33
85. ПРАТ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ 45
86. ПАТ ЕЛЬВОРТІ 35
87. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ 105
88. ПРАТ ЕФЕС УКРАЇНА 92
89. ПРАТ ЄВРО-АЗІАТСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНІСТ» 22
90. ПРАТ ЄВРО-АЗІАТСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНІСТ» 32
91. ПРАТ ЄВРОПОЗИТИВ 88
92. ПАТ ЖИТОМИРГОЛОВПОСТАЧ 10
93. ПАТ ЖИТОМИРГОЛОВПОСТАЧ 11
94. ПРАТ ЗАВОД «БУДМАШ» 78
95. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО 44
96. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ 44
97. ПРАТ ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ 95
98. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 110
99. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ 46
100. ПРАТ ЗЕВС КЕРАМІКА 70
101. ПРАТ ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР 67
102. ПРАТ ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР 69
103. ПРАТ ІЗЯСЛАВСЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ 54
104. ПАТ ІНГ БАНК УКРАЇНА 126
105. ПРАТ ІНФУЗІЯ 69
106. ПРАТ ІРШАВСЬКИЙ АГРОПРОМТРАНС 112
107. ПРАТ ІСКРА. 89
108. ПРАТ ІСКРА. 96
109. ПРАТ ІСРЗ 132
110. ПРАТ КАЛИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10509 25
111. ПРАТ КАСКАД 77
112. ПРАТ КАСКАД 90
113. ПРАТ КАСКАД 142
114. ПРАТ КАУЧУК 14
115. ПРАТ КАУЧУК 15
116. ПРАТ КАУЧУК 77
117. ПРРТ КВАЗАР 98
118. ПРАТ КЕЗНО 130
119. ПАТ КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ 58
120. ПРАТ КИЇВСПЕЦТРАНС 26
121. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1010 96
122. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» 127
123. ПРАТ КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ 27
124. ПРАТ КИЇВХІМПОСТАЧ 125
125. ПРАТ КОВЕЛЬСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУР» 59
126. ПАТ КОВЕЛЬСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 141
127. ПРАТ КОЗЯТИНХЛІБ 66
128. ПАТ КОЛАН 145
129. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 112
130. ПРАТ КОМЕРЦІЯ 42
131. ПРАТ КОМЕРЦІЯ 43
132. ПРАТ КОМЕРЦІЯ 49
133. ПРАТ КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 15
134. ПРАТ КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 18
135. ПРАТ КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» 70
136. ПРАТ КОРДЕЛІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 51
137. ПАРТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ 124
138. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 127
139. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 131
140. ПРАТ КОРПОРАЦІЯ «ІНТЕРАГРОСИСТЕМА» 54
141. ПРАТ КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ПЛОДООВОЧ 20
142. ПРАТ КРИВОРІЖГАЗБУД 89
143. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД 8
144. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД 9
145. ПРАТ ЛАДА-ПОДІЛЛЯ 66
146. ПРАТ ЛАКМА 128
147. ПРАТ ЛАКМА 141
148. ПАТ ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 94
149. ПАТ ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 100
150. ПРАТ ЛЮКС 83
151. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ 66
152. ПРАТ МАГАЗИН №100 40
153. ПАТ МАЛОВИСКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 13543 44
154. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА ПАНЧІШНА ФАБРИКА 34
155. ПАТ МЕГАБАНК 39
156. ПРАТ МЕДВЕЖА ВОЛЯ 131
157. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬГАЗ 63
158. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬГАЗ 110
159. ПАТ МЕТАБАНК 134
160. ПРАТ МЕТХІМ 125
161. ПРАТ МЕХАНОМОНТАЖ 14
162. ПРАТ МЕХАНОМОНТАЖ 26
163. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 48
164. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУДНОКОМПЛЕКТ» 35
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
165. ПАТ МЛИНМОНТАЖ 8
166. ПРАТ МОНАСТИРИСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 98
167. ПРАТ МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17140 28
168. ПАТ МОНФАРМ 31
169. ПАТ МОНФАРМ 80
170. ПАТ МОТОР-БАНК 45
171. ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «МРІЯ» 31
172. ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «МРІЯ» 102
173. ПРАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ І КОНСТРУКЦІЙ 134
174. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 3 34
175. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД» 67
176. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВА-

РИННИЦТВІ «ПРОГРЕС»
81

177. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 41
178. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 43
179. ПРАТ НАШЕ РАДІО 93
180. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 46
181. ПАТ  НЛЗ 71
182. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 132
183. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 138
184. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 143
185. ПРАТ НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 110
186. ПАТ ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ 26
187. ПРАТ ОБОЛОНЬ 72
188. ПРАТ ОБОЛОНЬ 126
189. ПРАТ ОБУХІВПРОМБУД 131
190. ПРАТ ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОМПЛЕКТНИХ ПРИСТРОЇВ 135
191. ПРАТ ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОМПЛЕКТНИХ ПРИСТРОЇВ 136
192. ПАТ ОСОКОР 94
193. ПРАТ ПДТ УКРАЇНА 17
194. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54 21
195. ПАТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК 83
196. ПАТ ПІВНІЧТРАНС 19
197. ПРАТ ПІДВОЛОЧИСЬКА ФАБРИКА ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ 119
198. ПРАТ ПЛАСТМАШ 139
199. ПАТ ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ 65
200. ПАТ ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ 138
201. ПРАТ ПЛОДООВОЧ. 143
202. ПРАТ ПМК ВОЛИНЬ 71
203. ПРАТ ПМК ВОЛИНЬ 144
204. ПРАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 111
205. ПРАТ ПОЛІЕМОС 148
206. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 42
207. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 48
208. ПРАТ ПОЛІССЯ 63
209. ПРАТ ПОЛОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОХІМ 143
210. ПАТ ПОЛТАВА-БАНК 91
211. ПРАТ ПОЛТАВАСОРТНАСІННЄОВОЧ 79
212. ПРАТ ПОЛТАВАСОРТНАСІННЄОВОЧ 89
213. ПРАТ ПОЛТАВАСОРТНАСІННЄОВОЧ 93
214. ПРАТ ПРИАЗОВ'Є 55
215. ПРАТ ПРИАЗОВ'Є 62
216. ПРАТ ПРІНКОМ 4
217. ПРАТ ПРІНКОМ 118
218. ПРАТ ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 33
219. ПРАТ ПРОМСТРОЙМОНТАЖ 60
220. ПАТ ПТАХОФАБРИКА «РАЖНІВСЬКА» 40
221. ПРАТ ПУСКОНАЛАДКА 137
222. ПРАТ РАДОМИШЛЬ 56
223. ПРАТ РАДОМИШЛЬ 101
224. ПРАТ РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ 140
225. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 10
226. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 11
227. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 11
228. ПРАТ РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ 139
229. ПАРТ РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 65
230. ПРАТ РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 58
231. ПРАТ РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 123
232. ПРАТ РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 146
233. ПРАТ СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» 64
234. АТ СК «АХА СТРАХУВАННЯ» 101
235. АТ СК «АХА СТРАХУВАННЯ» 133
236. ПРАТ СК «ГАРАНТ-СИСТЕМА» 145
237. ПРАТ СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА» 115
238. ПРАТ СК «ЄВРОНІС УКРАЇНА» 129
239. ПРАТ СК «ЛІБЕРТІ» 96
240. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ - КФТП 36
241. ПРАТ СЛОВЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯНИЙ ЗАВОД 72
242. ПРАТ СМІЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17128 82
243. ПРАТ СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП 23
244. ПРАТ СОНЯЧНЕ 2007 112
245. ПРАТ СПЕЦБУД 92
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
246. ПРАТ СПЕЦБУД 94
247. ПРАТ СПК №509 114
248. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ» 90
249. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ» 93
250. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» 19
251. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОПОЛІС» 87
252. ПРАТ СУ№112 СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 71
253. ПРАТ СУ№112 СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 115
254. ПРАТ СУМИПРОЕКТ 140
255. ПРАТ ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ 62
256. ПРАТ ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 32
257. ПРАТ ТОРЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 84
258. ПРАТ ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» 57
259. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1 53
260. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 81
261. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 98
262. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА 7
263. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

«УКРСТАЛЬПРОЕКТ»
52

264. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

56

265. ПРАТ УКРНАФТІНВЕСТ 114
266. ПАТ УКРСИББАНК 5
267. ПАТ УКРСОЦБАНК 85
268. ПАТ УКРСОЦБАНК 118
269. ПАТ УКРТРАНСНАФТА 118
270. ПРАТ УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА 136
271. ПРАТ УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 97
272. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 120
273. ТОВ ФАВОРИТ 144
274. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 117
275. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 126
276. ПРАТ ФІВО «ФЕЯ» 17
277. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» 22
278. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» 24
279. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» 24
280. ПРАТ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНД» 135
281. ПРАТ ФІРМА «УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1» 26
282. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА ПФТС 107
283. ПРАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК)» 87
284. ПРАТ ХАРМ 5
285. ПРАТ ХАРМ 9
286. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРИЛАД» 33
287. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРИЛАД» 38
288. ПРАТ ХМІЛЬНИКМЕБЛІ 46
289. ПАТ ХМІЛЬНИКСІЛЬМАШ 65
290. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 13
291. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 64
292. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 142
293. ПРАТ ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 99
294. ПРАТ ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД 97
295. ПРАТ ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ 29
296. ПРАТ ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ 79
297. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС 30
298. ПРАТ ШАМРАЇВСЬКЕ 59
299. ПАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА ІМЕНІ ТІНЯКОВА 50
300. ПРАТ ЩОРСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 84
301. ПРАТ ЮНІСТЬ 82
302. ПРАТ ЯНТАРЬ 30
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