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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розді-
лу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№  737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 28.05.2013 року за №  822/23354 (із змінами), від-
повідно до документів, наданих прат «містобудівник-
дніпро» (52005, Дніпропетровська обл., Дніпропе-
тровський район, смт. Ювілейне (Слобожанське), 

вул.  Байкальська, буд. 4В, код за ЄДРПОУ: 33249062) 
на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням 
акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ  «Містобудівник-Дніпро» (код за ЄДРПОУ: 
33249062) – розпорядження №77-Кф-З від 03 квіт-
ня 2017 року.

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

«05» квітня 2017 року.

04.04.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

по газопостачанню та газифіка-
ції ПАТ "Вінницягаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03338649
3. Місцезнаходження 21012 м.Вінниця пров.Костя 

Широцького ,24
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0432278092 0432278092

5. Електронна поштова 
адреса

office@vngas.com.ua

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

vn.104.ua

7. Вид особливої інформації
II. текст повідомлення

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

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

2. Найменування посади Кривак Олександр Андрійович
Голова правління 
ПАТ "Вінницягаз"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.03
(дата)

публІчне аКцІонерне товариство 
по гаЗопостачанню та гаЗифІКацІї пат “вІнницягаЗ”
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Стиль "Харкiвський будинок моделей 
одягу"

2. Код за ЄДРПОУ 00309950
3. Місцезнаходження 61012, м. Харкiв, вулиця Енгельса, буд. 

17
4. Міжміський код, телефон та факс 057 754-55-82 057 754-55-82
5. Електронна поштова адреса lix@enimp.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.housefashion-stil.com.ua

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

II. текст повідомлення
На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства За-

гальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Стиль» 
Харкiвський будинок моделей одягу» (протокол №1 вiд 31.03.2017 року) 
прийнято рiшення про припинення повноважень Лiсковського Сергiя Федо-
ровича (паспорт серiя МК № 648100, виданий Київським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi 03.12.1997 року) на посадi Голови Наглядової 
ради Приватного акцiонерного товариства «Стиль» Харкiвський будинок 
моделей одягу» у зв’язку з закiнченням строку повноважень. 
Лiсковський  С.Ф. перебував на посадi Голови Наглядової ради з 31.03.2014 
року. Лiсковський С.Ф. володiє часткою у статутному капiталi Приватного 
акцiонерного товариства «Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу» в 
розмiрi 99.998970%, що дорiвнює 29999691 акцiй. Лiсковський С.Ф. непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства За-
гальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Стиль» 
Харкiвський будинок моделей одягу» (протокол №1 вiд 31.03.2017 року) 
було прийнято рiшення про припинення повноважень Цуканова Станiслава 
Володимировича (паспорт: серiя ММ № 915147, виданий Московським МВ 
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 14.03.2001 року) на посадi члена 
Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Стиль» Харкiвський 
будинок моделей одягу» у зв’язку з закiнченням строку повноважень. Цука-
нов С.В. перебував на посадi члена Наглядової ради з 31.03.2014 року, 
володiє часткою у статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства 
«Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу» в розмiрi 0,000003%, що 
дорiвнює 1 акцiя. Цуканов С.В. непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має.

На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства За-
гальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Стиль» 
Харкiвський будинок моделей одягу» (протокол №1 вiд 31.03.2017 року) 
було прийнято рiшення про припинення повноважень Полив’яного Олега 
Вiталiйовича (паспорт: серiя ММ № 838749, виданий Комiнтернiвським РВ 
ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областi 04.01.2001 року) на посадi члена Нагля-
дової ради. Полив’яний О.В. перебував на посадi члена Наглядової ради з 
31.03.2014 року, володiє часткою у статутному капiталi Приватного 
акцiонерного товариства «Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу» в 
розмiрi 0,000003%, що дорiвнює 1 акцiя. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства За-
гальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Стиль» 
Харкiвський будинок моделей одягу» (протокол №1 вiд 31.03.2017 року) 
було прийнято рiшення про припинення повноважень Щербини Тетяни 
Федорiвни (паспорт: серiя МК № 270930, виданий Московським РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi 21.10.1996 року) на посадi Голови 
Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «Стиль» Харкiвський 
будинок моделей одягу» у зв’язку з внесенням змiн до Статуту АТ «Стиль» 
Харкiвський будинок моделей одягу». Щербина Т.Ф. перебувала на посадi 
Голови Ревiзiйної комiсiї з 16.04.2015 року, володiє часткою у статутному 
капiталi Приватного акцiонерного товариства «Стиль» Харкiвський будинок 
моделей одягу» в розмiрi 0,000003%, що дорiвнює 1 акцiя. Непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду Голови 
Ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено (не обрано) у зв’язку з внесенням 
змiн до Статуту АТ «Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу».

На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства За-
гальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Стиль» 
Харкiвський будинок моделей одягу» (протокол №1 вiд 31.03.2017 року) 
було прийнято рiшення про припинення повноважень Дiденко Вiктора 
Олександровича (паспорт: серiя ММ № 627130, виданий ЦВМ Дзержин-
ського РВХМУУМВС України в Харкiвськiй областi 23.08.2000 року) на 
посадi члена Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства 

«Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу» у зв’язку з внесенням змiн до 
Статуту АТ «Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу». Дiденко В.О. пе-
ребував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 16.04.2015 року, володiє част-
кою у статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства «Стиль» 
Харкiвський будинок моделей одягу» в розмiрi 0,000003%, що дорiвнює  
1 акцiя. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
На посаду Члена Ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено (не обрано) у 
зв’язку з внесенням змiн до Статуту АТ «Стиль» Харкiвський будинок моде-
лей одягу».

На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства За-
гальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Стиль» 
Харкiвський будинок моделей одягу» (протокол №1 вiд 31.03.2017 року) 
було прийнято рiшення про припинення повноважень Бабака Олександра 
Вiкторовича (паспорт: серiя МК № 045114, виданий Комiнтернiвським РВ 
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 29.11.1995 року) на посадi члена 
Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «Стиль» Харкiвський 
будинок моделей одягу» у зв’язку з внесенням змiн до Статуту АТ «Стиль» 
Харкiвський будинок моделей одягу». Бабак О.В. перебував на посадi чле-
на Ревiзiйної комiсiї з 16.04.2015 року, володiє часткою у статутному капiталi 
Приватного акцiонерного товариства «Стиль» Харкiвський будинок моде-
лей одягу» в розмiрi 0,000003%, що дорiвнює 1 акцiя. Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду Члена Ревiзiйної 
комiсiї нiкого не призначено (не обрано) у зв’язку з внесенням змiн до Ста-
туту АТ «Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу».

Лiсковського Сергiя Федоровича (паспорт: серiя МК № 648100, виданий 
Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 03.12.1997 року) 
протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства «Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу» №1 вiд 31.03.2017 
року було обрано членом Наглядової ради Приватного акцiонерного това-
риства «Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу» (протоколом № 3 вiд 
31.03.2017 року засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного това-
риства «Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу» було обрано Головою 
Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Стиль» Харкiвський 
будинок моделей одягу») строком на 3 роки. Лiсковський С.Ф. є акцiонером 
Приватного акцiонерного товариства «Стиль» Харкiвський будинок моде-
лей одягу». Лiсковський С.Ф. перебував на наступних посадах: Голова На-
глядової ради Приватного акцiонерного товариства «Стиль» Харкiвський 
будинок моделей одягу»; Президент Асоцiацiї «Всеукраїнське об’єднання 
виробникiв та споживачiв складних мiнеральних добрив»; Президент АТ 
«Украгрохiмхолдинг»; Голова Наглядової ради СТОВ «Зернова компанiя 
«Хорс»; Голова Наглядової ради ПАТ «ДЗМД». Лiсковський С.Ф. володiє 
часткою у статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства 
«Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу» в розмiрi 99,998970%, що 
дорiвнює 29999691 акцiй. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

Цуканова Станiслава Володимировича (паспорт: серiя ММ № 915147, 
виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi ) про-
токолом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства «Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу» №1 вiд 31.03.2017 
року було обрано членом Наглядової ради Приватного акцiонерного това-
риства «Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу» строком на 3 роки. 
Цуканов С.В. є акцiонером Приватного акцiонерного товариства «Стиль» 
Харкiвський будинок моделей одягу». Цуканов С.В. перебував на наступ-
них посадах: Член Наглядової ради АТ «Стиль» Харкiвський будинок моде-
лей одягу»; заступник генерального директора АТ «Iнвестсинтез»; заступ-
ник директора ДП «Укрiнвестпроект». Цуканов С.В. володiє часткою у 
статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства «Стиль» 
Харкiвський будинок моделей одягу» в розмiрi 0,000003%, що дорiвнює  
1 акцiя. Цуканов С.В. непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

Полив’яного Олега Вiталiйовича (паспорт: серiя МК № 270930, виданий 
Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 21.10.1996 року) 
протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства «Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу» №1 вiд 31.03.2017 
року було обрано членом Наглядової ради Приватного акцiонерного това-
риства «Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу» строком на 3 роки. 
Полив’яний О.В. є акцiонером Приватного акцiонерного товариства 
«Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу». Полив’яний О.В. перебував 
на наступних посадах: Член Наглядової ради АТ «Стиль» Харкiвський бу-
динок моделей одягу»; заступник директора з економiки та фiнансiв ТОВ 
фiрма «Промiмпекс»; генеральний директор ТОВ «Торговий дiм «Iзоляцiйнi 
матерiали». Полив’яний О.В. володiє часткою у статутному капiталi При-
ватного акцiонерного товариства «Стиль» Харкiвський будинок моделей 
одягу» в розмiрi 0,000003%, що дорiвнює 1 акцiя. Полив’яний О.В. непога-
шених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

Щербину Тетяну Федорiвну (паспорт: серiя МК № 270930, виданий Москов-
ським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 21.10.1996 року) протоколом 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

приватне аКцIонерне товариство “стиль “ХарКIвсьКий будиноК моделей одягу”
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«Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу» №1 вiд 31.03.2017 року було об-
рано ревiзором Приватного акцiонерного товариства «Стиль» Харкiвський буди-
нок моделей одягу» строком на 5 рокiв. Щербина Т.Ф. є акцiонером Приватного 
акцiонерного товариства «Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу». Щерби-
на Т.Ф. перебувала на наступних посадах: Голова Ревiзiйної комiсiї АТ «Стиль» 
Харкiвський будинок моделей одягу»; заступник директора по маркетингу ТОВ 
«Фiрма «Житлобудiнвест». Щербина Т.Ф. володiє часткою у статутному капiталi 
Приватного акцiонерного товариства «Стиль» Харкiвський будинок моделей 
одягу» в розмiрi 0,000003 %, що дорiвнює 1 акцiя. Щербина Т.Ф. непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

2. Найменування посади Полухiн Андрiй Юрiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 03.04.2017

(дата)

Приватне акціонерне товариство «Престиж груп» (код за ЄДРПОУ 
33103761; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; електро-
нна поштова адреса: m.titarenko@prestigegroup.com.ua; сторінка в ме-
режі інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: 33103761@smida.gov.ua) повідомляє, що Загальними збо-
рами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Престиж груп» 
(протокол № б/н вiд 03.04.2017 року) прийнято рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значного правочину, а саме договору купiвлi 
продажу земельної дiлянки, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. 
Лєскова, буд. 9, за цiною встановленою вiдповiдною експертною 
оцiнкою.

Гранична сукупна вартість правочину (тис. грн) — 10 000;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності (тис. грн) - 12724;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках) — 78.59; 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 100 000 штук;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах - 1 956 392 штук;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 1 956 392 штук;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0 штук.

приватне аКцІонерне товариство «престиж груп»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариство "страХо-
ве товариство 
"гарантIя"

2. Код за ЄДРПОУ 14229456
3. Місцезнаходження 01601, Київ, Печерський узвiз, 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 581-67-70 (044) 581-67-70

5. Електронна поштова адреса gendir@guarantee.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.guarantee.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента 
про утворення, припинення його 
філій, представництв

II. текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Страхове товариство «Гарантiя» 

повiдомляє, що наказом вiд 03 квiтня 2017 року № 26 припинено шляхом 
лiквiдацiї вiдокремлений пiдроздiл «Чернiвецьку регiональну дирекцiю» 
фiлiю Приватного акцiонерного товариства «Страхове товариство «Гарантiя», 
iдентифiкацiйний код 34480510, мiсцезнаходження: 58000, Чернiвецька об-
ласть, мiсто Чернiвцi, вулиця Шептицького, будинок 26, офiс 3.

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 Ногач Олексiй Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.04.2017
(дата)

рІчна ІнформацІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «пе-

ресувна механізована колона «укрм'ясомолмаштехремонт», 00451180, 
вул. Гайдара, 1а, м. Хмельницький, Хмельницький р-н, Хмельницька обл.., 
29000, (0382) 644260

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2017

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

приватне аКцІонерне товариство 
«пересувна меХанІЗована Колона «уКрм’ясомолмаштеХремонт»

повідомлення 
про виникнення особливої 

інформації 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "Едельвiка"
2. Код за ЄДРПОУ 20134458
3. Місцезнаходження 43023, Луцьк, 

Карбишева 2
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0332 786040 0332 786037

5. Електронна поштова 
адреса

info@edelvika.com

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

info@edelvika.com

7. Вид особливої інформації 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 да-
ними 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 29.03.2017 15000 86122 17.42
Зміст інформації:

На загальних зборах акцiонерiв 29.03.2017р. прийняте рiшення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з граничною сукуп-
ною вартiстю вiд 8612,2тис.грн до 15000 тис.грн. Характер правочинiв -за-
лучення кредитних коштiв, в т.ч. валютних. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй становить 75 штук, для участi у зборах зареєструвались акцiонери, 
яким належить 75 штук голосуючих акцiй, за прийняте рiшення проголосу-
вали 100% зареєстрованих голосуючих акцiй.

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

2. Найменування посади Переходько Ю.А.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

приватне аКцIонерне товариство 
“едельвIКа”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №65, 5 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента публIчне аКцIонерне 

товариство "сонячне"
2. Організаційно-правова форма публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 68535, с.миколаївка, тарутинський р-он, одесь-

ка обл., вул. Котовського,1
4. Код за ЄДРПОУ 05414692
5. Міжміський код та телефон, факс /04847/21084
6. Електронна поштова адреса buh.agro@blockbuster.ua

II. Зміст повідомлення відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента
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1 2 3 4 5 6
27.04.2016 припинено 

повнова-
ження

Голова 
Наглядо-
вої Ради

Ленг Євген 
Анатолiйович

СМ 957704
24.10.2007 Києво-
Святошинським РВ 
ГУ МВС України в Ки-

ївський обл.

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 27 квiтня 2016 р. загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«Сонячне»i припиненi повноваження. Особа перебувала на посадi з 
13.05.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Не володiє часткою в статутному капiталi.
27.04.2016 набуто 

повнова-
жень

Голова 
Наглядо-
вої ради 

Ленг Євген 
Анатолiйович

СМ 957704
24.10.2007 Києво-
Святошинським РВ 
ГУ МВС України в Ки-

ївський обл.

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 27 квiтня 2016 року переобрано термiном на два роки 
до 27/04/2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Не володiє часткою в статутному капiталi. Попередня посада: 
заступник голови правлiння ТОВ «Укрзернопром».»
27.04.2016 набуто 

повнова-
жень

Член 
Наглядо-
вої Ради

Литвинов 
Сергiй 

Iванович 

Особа не надала зго-
ди на розкриття своїх 

паспортних даних

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 27 квiтня 2016 року переобрано термiном на два роки 
до 27/04/2018 року.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Не володiє часткою в статутному капiталi. Попередня посада: 
юристконсульт ТОВ»Еквiтас».
27.04.2016 припинено 

повнова-
ження

Член 
Наглядо-
вої ради 

Влад Федор 
Iванович 

особа не надала зго-
ди на розкриття своїх 

паспортних даних

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 27 квiтня 2016 р. загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Со-
нячне» припиненi повноваження. Особа перебувала на посадi з 13.05.2015 р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє 
часткою в статутному капiталi.
27.04.2016 набуто 

повнова-
жень

Член 
Наглядо-
вої ради 

Влад Федор 
Iванович 

Особа не надала зго-
ди на розкриття своїх 

паспортних даних

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 27 квiтня 2016 року переобрано термiном на два роки 
до 27/04/2018 року.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Не володiє часткою в статутному капiталi. Попередня 
посада:економiст ТОВ»Укрзернопром - Агро».
27.04.2016 припинено 

повнова-
ження

Член 
Наглядо-
вої ради 

Щербак 
Тетяна 

Олексiївна 

СН 557541
05.08.1997 Дарниць-
ким РУ ГУ МВС Укра-

їни в м.Києвi 

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 27 квiтня 2016 р. загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Со-
нячне» припиненi повноваження. Особа перебувала на посадi з 13.05.2015 р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє 
часткою в статутному капiталi.
27.04.2016 набуто 

повнова-
жень

Член 
Наглядо-
вої ради 

Щербак 
Тетяна 

Олексiївна 

СН 557541
05.08.1997 Дарниць-
ким РУ ГУ МВС Укра-

їни в м.Києвi

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 27 квiтня 2016 року переобрано термiном на два роки 
до 27/04/2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Не володiє часткою в статутному капiталi. Попередня посада:аудитор 
ТОВ»Укрзернопром - Агро».
27.04.2016 припинено 

повнова-
ження

Член 
Наглядо-
вої ради 

Ходько Андрiй 
Юрiйович 

Особа не надала зго-
ди на розкриття своїх 

паспортних даних 

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 27 квiтня 2016 р. загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«Сонячне» припиненi повноваження. Особа перебувала на посадi з 13.05.2015 
р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє 
часткою в статутному капiталi.
27.04.2016 набуто 

повнова-
жень

Член 
Наглядо-
вої ради 

Ходько Андрiй 
Юрiйович 

Особа не надала зго-
ди на розкриття своїх 

паспортних даних

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 27 квiтня 2016 року переобрано термiном на два роки 
до 27/04/2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Не володiє часткою в статутному капiталi. Попередня 
посада:генеральний директор ТОВ »Укрзернопром-Агро».
27.04.2016 припинено 

повнова-
ження

Голова 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Усова Вiра 
Миколаївна

Особа не надала зго-
ди на розкриття своїх 

паспортних даних 

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 27 квiтня 2016 р. загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«Сонячне»i припиненi повноваження. Особа перебувала на посадi з 
13.05.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Не володiє часткою в статутному капiталi.
27.04.2016 набуто 

повнова-
жень

Голова 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Усова Вiра 
Миколаївна

Особа не надала зго-
ди на розкриття своїх 

паспортних даних 

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 27 квiтня 2016 року переобрано термiном на два роки 
до 27/04/2018 року.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Не володiє часткою в статутному капiталi. Попередня посада: 
заступник фiнансового директора ТОВ «Вiта Веритас». 
27.04.2016 припинено 

повнова-
ження

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Ушакова 
Олена 

Ростиславiвна 

МЕ 317375
02.08.2003 Дарниць-
ким РУ ГУ МВС Укра-

їни в м.Києвi 

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 27 квiтня 2016 р. загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«Сонячне»i припиненi повноваження. Особа перебувала на посадi з 
13.05.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Не володiє часткою в статутному капiталi.
27.04.2016 набуто 

повнова-
жень

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Ушакова 
Олена 

Ростиславiвна 

МЕ 317375
02.08.2003 Дарниць-
ким РУ ГУ МВС Укра-

їни в м.Києвi

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 27 квiтня 2016 року переобрано термiном на два роки 
до 27/04/2018 року.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Не володiє часткою в статутному капiталi. Попередня посада: 
головний бухгалтер ДП ТД"Укрзернопром"
27.04.2016 припинено 

повнова-
ження

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Слипачук 
Олексiй 

Тарасович

Особа не надала зго-
ди на розкриття своїх 

паспортних даних 

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 27 квiтня 2016 р. загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«Сонячне»припиненi повноваження. Особа перебувала на посадi з 13.05.2015 
р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє 
часткою в статутному капiталi.
27.04.2016 набуто 

повнова-
жень

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Слипачук 
Олексiй 

Тарасович

Особа не надала зго-
ди на розкриття своїх 

паспортних даних

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 27 квiтня 2016 року переобрано термiном на два роки 
до 27/04/2018 року.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Не володiє часткою в статутному капiталi. Протягом останнiх 5 рокiв 
посадова особа не працює та не займає посад на будь- яких iнших 
пiдприємствах.
27.04.2016 припинено 

повнова-
ження

член 
Наглядо-
вої Ради

Литвинов 
Сергiй 

Iванович

особа не надала зго-
ди на розкриття своїх 

паспортних даних

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 27 квiтня 2016 р. загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«Сонячне»припиненi повноваження. Особа перебувала на посадi з 13.05.2015 
р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє 
часткою в статутному капiталi.

голова правління пат «сонячне»  серіков м.К.
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приватне аКцIонерне товариство “едельвIКа”
повідомлення 

про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Едельвiка"

2. Код за ЄДРПОУ 20134458
3. Місцезнаходження 43023, Луцьк, Карбишева 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0332 786040 0332 786037

5. Електронна поштова 
адреса

info@edelvika.com

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

info@edelvika.com

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

відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата вчинення дії

Зміни (призначе-
но, звільнено, 

обрано або 
припинено повно-

важення)

посада

прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 

найменування 
юридичної особи

паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за Єдрпоу 

юридичної особи

розмір частки в статутному 
капіталі емітента (у 

відсотках)

1 2 3 4 5 6
29.03.2017 припинено 

повноваження
Голова правлiння Переходько Юрiй 

Анатолiйович
АС 130358

15.01.1997 Луцьким МУ УМВС України у 
Волинськiй областi

33.3333

Зміст інформації:
У зв’язку зi змiною кiлькiсного складу правлiння, на зборах акцiонерiв 29.03.2017 прийнято рiшення достроково припинити повноваження голови 
правлiння. Перебував на посадi голови правлiння 22 роки.
29.03.2017 припинено 

повноваження
Член правлiння-

перший заступник
Переходько Галина 

Петрiвна
АС 130359

15.01.1997 Луцьким МУ УМВС України у 
Волинськiй областi

0

Зміст інформації:
У зв’язку зi змiною кiлькiсного складу правлiння, на зборах акцiонерiв 29.03.2017 прийнято рiшення достроково припинити повноваження членiв 
правлiння. Перебувала на посадi члена правлiння 6 рокiв.
29.03.2017 припинено 

повноваження
Член правлiння-

заступник
Переходько 

Євгенiя Юрiїївна
АС 818173

20.06.2002 Луцьким МУ УМВС України у 
Волинськiй областi

33.3333

Зміст інформації:
У зв’язку зi змiною кiлькiсного складу правлiння, на зборах акцiонерiв 29.03.2017 прийнято рiшення достроково припинити повноваження членiв 
правлiння. Перебувала на посадi члена правлiння 6 рокiв.
29.03.2017 обрано Голова правлiння Переходько Юрiй 

Анатолiйович
АС 130358

15.01.1997 Луцьким МУ УМВС України у 
Волинськiй областi

33.3333

Зміст інформації:
У зв’язку зi змiною кiлькiсного складу правлiння, на зборах акцiонерiв 29.03.2017 прийнято рiшення обрати головою правлiння на наступний термiн, 
тобто на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.03.2017 обрано Член правлiння-

перший заступник
Переходько Галина 

Петрiвна
АС 130359

15.01.1997 Луцьким МУ УМВС України у 
Волинськiй областi

0

Зміст інформації:
У зв’язку зi змiною кiлькiсного складу правлiння, на зборах акцiонерiв 29.03.2017 прийнято рiшення обрати члена правлiння на наступний термiн тобто 
на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.03.2017 обрано Член правлiння-

заступник
Переходько 

Євгенiя Юрiїївна
АС 818173

Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй 
областi

33.3333

Зміст інформації:
У зв’язку зi змiною кiлькiсного складу правлiння, на зборах акцiонерiв 29.03.2017 прийнято рiшення обрати члена правлiння на наступний термiн тобто 
на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.03.2017 призначено Головний 

бухгалтер
Яцук Iрина 
Миколаївна

АС 106699
19.07.1996 Луцьким МУ УМВС України у 

Волинськiй областi

0

Зміст інформації:
Попереднє мiсце роботи ПАТ " Укрсоцбанк", призначена наказом голови правлiння безстроково, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.
29.03.2017 обрано Член правлiння-

заступник
Терещук Анастасiя 

Юрiївна
ТТ 147867

03.05.2013 Печерським РВ ГУ ДМС 
України в м. Києвi

33.3333

Зміст інформації:
У зв’язку зi змiною кiлькiсного складу правлiння, на зборах акцiонерiв 29.03.2017 прийнято рiшення обрати члена правлiння на 3 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.03.2017 звільнено Головний 

бухгалтер
Денисюк Людмила 

Вiкторiвна
АС 130357

15.01.1997 Луцьким МУ УМВС України у 
Волинськiй областi

0

Зміст інформації:
Перебувала на посадi з 02.01.2002р.
29.03.2017 звільнено Головний 

бухгалтер
Денисюк Людмила 

Вiкторiвна
АС 130357

15.01.1997 Луцьким МУ УМВС України у 
Волинськiй областi

0

Зміст інформації:
Перебувала на посадi з 02.01.2002р.

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

2. Найменування посади Переходько Ю.А.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
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Місцезнаходження: 09140, Київська область, білоцерківський ра-
йон, с.макіївка, вул..гагаріна 1, повідомляє Вас про скликання загальних 
зборів акціонерів 05 травня 2017 року.

порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту роботи 

Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів ак-

ціонерів ПрАТ.
3. Переукладання контракту з головою правління ПрАТ.
4. Обрання Наглядової Ради.
5. Обрання Ревізійної комісії.
6. Про припинення ПрАТ шляхом перетворення в товариство з обмеже-

ною відповідальністю.
7. Про затвердження Плану перетворення та пояснень до плану пере-

творення.

8. Про порядок та умови здійснення перетворення ПрАТ.
9. Про порядок обміну акцій ПрАТ на частки товариства-

правонаступника.
10. Про призначення комісії з припинення ПрАТ.
Місце проведення загальних зборів: 09140, Київська область, біло-

церківський район, с.макіївка, вул..гагаріна 1. Реєстрація учасників 
зборів: 05 травня 2017 року з 10-00 год. До 10-30 год. за місцем прове-
дення зборів згідно з реєстром акціонерів станом на 28.04.2017 року. 
При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника 
зборів. Відкриття зборів: 05 травня 2017 року о 11-00 годин. Ознайом-
лення з матеріалами зборів – в бухгалтерії товариства щоденно з 9-00 
до 10-00 год. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення - Білоус 
Лариса Петрівна.

Телефон для довідок: (04563) 2-45-35

приватне аКцІонерне товариство «маКи» Ім. о.п. сем’янІвсьКого»
 ( код Єдрпоу 03728475)

рІчна ІнформацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

приватне аКцІонерне 
товариство «пдт уКраїна», 
30994665, Україна, Львівська область, 
79007, м. Львів, площа Генерала Григорен-
ка, 1А/кв.4, (032) 239-37-47

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

05.04.2017 року.

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

http://pratpdt.net.ua

Довiдки за телефоном: (032) 239-37-47.

приватне аКцIонерне товариство 
«госпроЗраХунКова баЗа матерIально-

теХнIчного постачання»
річна інформація емітента цінних паперів за 2016рік 

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

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

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: приватне аКцIонерне това-
риство «госпроЗраХунКова баЗа матерIально-теХнIчного 
постачання», 00388629, 18006, Черкаська обл., м. Черкаси,  
вул. Добровольського,3; (0472) 71-38-00;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 04.04.2017р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: gbmtp.pаt.ua

річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

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

I. Основні відомості про емітента1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: при-

ватне аКцIонерне товариство «уКрагровибуХпром», 05455573, 
19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченкiвський р-н , м. Корсунь-
Шевченкiвський, вул. Комарова, буд. 3 (04735) 2-06-58; 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2017р. 

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

приватне аКцIонерне товариство «уКрагровибуХпром»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 
№  595»

2. Код за ЄДРПОУ: 05392140
3. Місцезнаходження: 18008 мiсто Черкаси, вулиця Десантникiв бу-

динок 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 63-69-94, 63-69-94
5. Електронна поштова адреса: 05392140@afr.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://prat_spmk595.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 
Наказом № 2-К ПрАТ «СПМК № 595» від 03.04.2017 року призначено на 

посаду головного бухгалтера Шунiну Галину Олексiївну, з 03.04.2017 року, 
паспорт серія НС № 669038 виданий 17.07.1999 року Приднiпровським РВ 
УМВС України в Черкаськiй областi. Посадова особа не є акціонером емі-
тента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа призна-
чена на невизначений термін. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа призначена на 
вакантну посаду.

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

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

2. директор чуб сергiй валентинович 04.04.2017

приватне аКцIонерне товариство «спецIалIЗована пересувна меХанIЗована Колона №  595»

публІчне аКцІонерне товариство «еКс-
по нафта продуКт» (код за ЄДРПОУ 35637061, місцезна-
ходження: 83087, Україна, м.Донецьк, пл. Бакинських Комісарів, буд. 
6 офіс 1) повідомляє про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій № 38/05/1/07, дата реєстрації 26.11.2007 р., видане До-
нецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку 22.04.2011 р.

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

(044) 4983815
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пат «днІпрометиЗ»
повІдомлення 

про виниКнення особливої ІнформацІї емІтента
(для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
І. Загальні відомості

Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство 
«дніпрометиз»

Код за ЄДРПОУ: 05393145
Місцезнаходження: 49000, м. дніпро, пр. слобожанський, 20
Міжміський код, телефон та факс: (056) 376-25-25, 376-26-19,  

376-26-26 (факс)
Електронна поштова адреса: mb.khalemin@dm.severstalmetiz.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: прий-
няття рішення про надання згоди на вчинення значних правочи-
нів

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 дани-

ми останньої 
річної фінансо-

вої 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 03.04.2017 90574 538783 16,81085

03.04.2017 Наглядовою радою ПАТ «Дніпрометиз» було прийнято 
рішення про схвалення (надання згоди на вчинення) укладеного емі-
тентом в 2017 році значного правочину за специфікаціями № 5 від 
11.01.2017, № 6 від 23.01.2017, № 7 від 24.01.2017, № 8 від 17.02.2017 
(сукупно) за договором поставки № П-487951/11/16 від 13.12.2016 з 
ТОВ «Метінвест-СМЦ» про закупівлю сировини (катанки) в загальній 
сумі 90574 тис. грн. без ПДВ. Вартість майна, що є предметом право-
чину, є договірною й ринковою, становить 16,81085 відсотків від вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(538783 тис. грн.).

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

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

генеральний директор
пат «дніпрометиз»  о.с. якушев
03 квітня 2017 р.

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

пат «черКасиобленерго»
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: публiчне акцiонерне товари-

ство «черкасиобленерго»
2. Код за ЄДРПОУ: 22800735
3. Місцезнаходження: 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472-36-02-69, 0472-36-02-63
5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.ck.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: http://cherkasyoblenergo.
com/

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

ІІ. текст повідомлення 
На засіданні Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» 

зазначено, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 
21.03.2017 року по справі №757/15638/17-к Кузьмінську Світлану 
Олександрівну відсторонено від посади виконувача обов'язків 
голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» строком на 2 місяці. 
Строк відсторонення від посади з 21.03.2017 року по 19.05.2017 
року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На посаду тимчасово виконуючої обов'язки голови правління 
ПАТ «Черкасиобленерго» було обрано за рiшенням Наглядової 
ради товариства (протокол №3 від 17.04.2015 року). На посаді 
перебувала з 17.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі 
товариства не володіє.

За рішенням Наглядової ради товариства (протокол № 6/2017 від 
22.03.2017 року) Самчука Олега Григоровича призначено членом 
правління та покладено виконання обов'язків особи, яка тимчасово 
здійснюватиме повноваження голови правління ПАТ «Черкасиобле-
нерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який призначено особу – не визначено. Часткою в статутно-
му капіталі товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років сво-
єї діяльності займав посади: директор Чуднівського району електрич-
них мереж, в.о.директора Житомирського району електричних мереж, 
директор Житомирського району електричних мереж, заступник ко-
мерційного директора зі збуту електроенергії, директор комерційний 
ВАТ ЕК «Житомиробленерго». 

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

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

т.в.о.голови правлiння  самчук о.г.

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

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

Приватне пiдприємство "СИХIВСЬКЕ", 
33562356 Львівська , Сихiвський, 79066, 
м. Львiв, Манастирського,2 (032) 
242-26-88,

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

03.04.2017

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

http://sykhivske.lviv.ua 

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Господарське товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма 
"УкрЗахiдАудит", 20833340 Господарське то-
вариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ау-
диторська фiрма "УкрЗахiдАудит", 20833340

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство)

Емітент не є акціонерним товариством

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

II. основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 50038.7 813.6
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

94.7 90.3

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 76.2 0
Сумарна дебіторська заборгованість 24424.8 300.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 15004.6 8.4
Власний капітал -59.9 73.2
Статутний капітал 90.4 90.4
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-150.3 -17.2

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

49858.1 0

Поточні зобов'язання і забезпечення 195.8 720.6
Чистий прибуток (збиток) -133.1 -17.2

приватне пIдприЄмство “сиХIвсьКе”
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повідомлення про виникнення особливої інформації
пат «черКасиобленерго» 

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

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Черкасиобленерго»

2. Код за ЄДРПОУ: 22800735
3. Місцезнаходження: 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472-36-02-69, 0472-36-02-63
5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.ck.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://cherkasyoblenergo.com/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасио-
бленерго» (протокол №1/2017 від 13.02.2017 року):

1. припинено тимчасове виконання повноважень голови правління ПАТ 
«Черкасиобленерго» Кузьмінської Світлани Олександрівни з моменту 
прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами акціонерів 
товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду тим-
часово виконуючої обов’язки голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» 
було призначено за рiшенням Наглядової ради товариства (протокол №3 
від 17.04.2015 року). На посаді перебувала з 17.04.2015 року. Часткою в 
статутному капіталі товариства не володіє.

2. Самчука Олега Григоровича обрано виконуючим обов’язки голови 
колегіального виконавчого органу ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про 
захист персональних даних». Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - 
до обрання голови колегіального виконавчого органу товариства відповід-
ним органом управління. Часткою в статутному капіталі товариства не во-
лодіє. Протягом останніх п’яти років своєї діяльності займав посади: 
директор Чуднівського району електричних мереж, в.о.директора Жито-
мирського району електричних мереж, директор Житомирського району 
електричних мереж, заступник комерційного директора зі збуту електрое-
нергії, директор комерційний ВАТ ЕК «Житомиробленерго». 

3. припинено повноваження члена правління ПАТ «Черкасиобленерго» 
Сазонової Олени Володимирівни. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних да-
них». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини. На посаду члена правління було обрано (призначено) за рі-
шенням Наглядової Ради товариства (протокол № 2 від 05 листопада 2014 
року) з 06.11.2014 року. На посаді перебувала з 06.11.2014 року. Часткою в 
статутному капіталі товариства не володіє.

4. припинено повноваження члена правління ПАТ «Черкасиобленерго» 
Гушула Сергія Васильовича. Посадова особа не надала згоди на роз-

криття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». 
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. На посаду члена правління було обрано (призначено) за рішен-
ням Наглядової Ради товариства (протокол №4 від 05.12.2014 року) з 
08.12.2014 року. На посаді перебував з 08.12.2014 року. Часткою в статут-
ному капіталі товариства не володіє.

5. припинено повноваження члена правління ПАТ «Черкасиобленерго» 
Ганноцького Ігоря Миколайовича. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних да-
них». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини. На посаду члена правління було обрано (призначено) за рі-
шенням Наглядової Ради товариства (протокол № 2 від 05 листопада 2014 
року) з 06.11.2014 року. На посаді перебував з 06.11.2014 року. Часткою в 
статутному капіталі товариства не володіє.

6. припинено повноваження члена правління ПАТ «Черкасиобленерго» 
Корчинського Віктора Валерійовича. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних 
даних». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини. На посаду члена правління було обрано за рішенням На-
глядової Ради товариства (протокол № 8 від 24 грудня 2015 року) з 
24.12.2015 року. На посаді перебував з 24.12.2015 року. Часткою в статут-
ному капіталі товариства не володіє.

7. припинено повноваження члена правління ПАТ «Черкасиобленерго» 
Пушняка Анотолія Васильовича. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних да-
них». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини. На посаду члена правління було обрано за рішенням Нагля-
дової Ради товариства (протокол № 8 від 24 грудня 2015 року) з 24.12.2015 
року. На посаді перебував з 24.12.2015 року. Часткою в статутному капіталі 
товариства не володіє.

8. припинено повноваження члена правління ПАТ «Черкасиобленерго» 
Гайворонської Наталії Петрівни. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних да-
них». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини. На посаду члена правління було обрано за рішенням Нагля-
дової Ради товариства (протокол № 8 від 24 грудня 2015 року) з 24.12.2015 
року. На посаді перебувала з 24.12.2015 року. Часткою в статутному капіта-
лі товариства не володіє.

Відповідно до вимог ст.59 ЗУ «Про акціонерні товариства» кількісний 
склад виконавчого органу, порядок призначення його членів визначаються 
статутом товариства. У відповідності до п.11.5 статуту ПАТ «Черкасиобле-
нерго» члени правління призначаються Наглядовою радою строком на три 
роки. Кількість членів правління разом з головою правління складає сім 
осіб. Кількісний склад правління визначається статутом.

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

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

в.о.голови правлiння  самчук о.г.

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «СМIЛЯНСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 30147563
3. Місцезнаходження: 20705 Черкаська область мiсто Смiла, вулиця Ко-

робейника будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 3-63-09, 4-44-40
5. Електронна поштова адреса: semz@semz.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.semz.info
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

садових осіб емітента
ІІ. текст повідомлення 

За рішенням Наглядової ради ПАТ «НВП «СЕМЗ» протокол засідання 
від 03.04.2017 року обрано Членом Правління Поліщука Сергія Степанови-
ча з 3 квітня 2017 року. Згоди на розкриття інформації щодо паспортних 
даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Строк, на який обрано - 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник 
начальника УВС України в Черкаській області, директор з безпеки ПАТ 
«НВП «СЕМЗ». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Особа обрана на вакантну посаду.

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

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

2. голова правлiння семенов максим федорович 04.04.2017

 публIчне аКцIонерне товариство 
«науКово-виробниче пIдприЄмство «смIлянсьКий елеКтромеХанIчний Завод»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місцез-
находження, міжміський код 
та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство «Страхова 
компанія «Київська Русь», 31171581, 
Солом’янська площа, 2, м.Київ, 03035, Укра-
їна, (044) 244-04-14, 244-05-71

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

31.03.2017

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

www.krus.kiev.ua

приватне аКцІонерне товариство «страХова КомпанІя «КиївсьКа русь»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

товариство «Корсунь-шевченКІвсьКе авто-
транспортне пІдприЄмство 17144»

2. Код за ЄДРПОУ: 03115364
3. Місцезнаходження: 19400 Черкаська область Корсунь-Шевченкiвський 

район мiсто Корсунь-Шевченкiвський, вулиця Ювiлейна будинок 15
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4735) 2-30-12, -
5. Електронна поштова адреса: 03115364@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://prat-k-sh-atp17144.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 «КОРСУНЬ-

ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АТП 17144» (Протокол № 1 від 31.03.2017 року) припи-
нено повноваження Голови Наглядової ради Ружицького Юрія Владисла-
вовича (згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних 
даних не отримано). Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з за-
кінченням терміну обрання Наглядової ради товариства (25.04.2017 року) . 
Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 
97,259059 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на по-
саді з 25.04.2014 року до 31.03.2017 року. Посадова особа непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОРСУНЬ-
ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АТП 17144» (Протокол № 1 від 31.03.2017 року) припи-
нено повноваження Члена Наглядової ради Сугулова Сергія Костянтино-
вича (згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних 
даних не отримано). Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з за-
кінченням терміну обрання Наглядової ради товариства (25.04.2017 року). 
Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 
0,000792 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на по-
саді з 25.04.2014 року до 31.03.2017 року. Посадова особа непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОРСУНЬ-
ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АТП 17144» (Протокол № 1 від 31.03.2017 року) припинено 
повноваження Члена Наглядової ради Аврамченко Валентини Іванівни (згоди 
посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отрима-
но). Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну 
обрання Наглядової ради товариства (25.04.2017 року). Посадова особа не є 
акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Особа перебувала на посаді з 25.04.2014 року до 31.03.2017 року. Посадова 
особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ 
«КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АТП 17144» (Протокол № 1 від 31.03.2017 

року) обрано Голову Наглядової ради Ружицького Юрія Владиславовича 
(згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних 
не отримано). Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який на-
лежить особі 97,259059 % від статутного капітала товариства. Особа об-
рана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: директор, приватний підприємець. Посадова 
особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ  «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АТП 17144» (Протокол № 1 від 
31.03.2017 року) обрано Члена Наглядової ради Сугулова Сергія Костянти-
новича (згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних 
даних не отримано). Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, 
який належить особі 0,000792 % від статутного капітала товариства. Особа 
обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: приватний підприємець. Посадова особа непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ  «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АТП 17144» (Протокол № 1 від 31.03.2017 
року) обрано Члена Наглядової ради Аврамченко Валентини Іванівни (згоди 
посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отрима-
но). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутно-
му капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера Ружиць-
кого Юрія Владиславовича (частка в статутному капіталі товариства 97,259059 
%). Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер. Посадова особа непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОРСУНЬ-
ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АТП 17144» (Протокол № 1 від 31.03.2017 року) припине-
но повноваження Директора Цабенка Віктора Михайловича (згоди посадо-
вої особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано). 
Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну об-
рання Директора (25.04.2017 року). Посадова особа не є акціонером емітен-
та і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала 
на посаді з 25.04.2014 року до 31.03.2017 року. Посадова особа непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

В зв'язку з припиненням повноважень виконавчого органу (Директора), рі-
шенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОРСУНЬ-
ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АТП 17144» (Протокол № 1 від 31.03.2017 року) обрано 
Директором товариства Цабенка Віктора Михайловича (згоди посадової осо-
би на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано). Посадова 
особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі то-
вариства.Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п'яти років: головний інженер, директор. Посадова 
особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

2. директор  цабенко віктор михайлович
03.04.2017

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство "Полтавакондитер"
2. Код за ЄДРПОУ 00382208
3. Місцезнаходження 36020, м. Полтава, вул. 

Спаська, 10
4. Міжміський код, телефон та факс (0532) 50-50-40 (0532)50-50-40
5. Електронна поштова адреса Seryogina_O_M@dominic.com.

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

dominik.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Полтаваокндитер» вiдповiдно до про-

токолу № 7 вiд 29.03.2017 р. припинено повноваження члена Правлiння 
ПАТ «Полтавакондитер» Ткаченко Ганни Олександрiвни (паспорт серiї КН 
№ 197634, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 

27.08.1996 р.) з 29.03.2017 року, у зв'язку iз її звiльненням (наказ № 76/2 п 
вiд 29.03.2017 р.). На посадi члена Правлiння перебувала з 14.03.2017 р. 
по 29.03.2017 р. Частки в статутному капiталi ПАТ «Полтавакондитер» не 
має. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради вiдповiдно до протоколу № 7 вiд 29.03.2017  р. 
обрано Плаксiй Свiтлану Олександрiвну (паспорт серiї СН № 623719, ви-
даний Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 18.11.1997 р.) на посаду 
члена Правлiння ПАТ «Полтавакондитер» з 29.03.2017 р. Термiн дiї повно-
важень - до 14.03.2020 р. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом 
останнiх п'яти рокiв - менеджер з архiтектури i будiвництва, старший 
фахiвець з питань роздрiбної торгiвлi, фахiвець з методiв розширення 
ринкiв збуту вiддiлу по обслуговуванню клiєнтiв, Комерцiйний директор 
ПАТ «Полтавакондитер». Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 
злочини не має. Частки в статутному капiталi ПАТ «Полтавакондитер» 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 Плаксiй Валерiй Iгорович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.03.2017
(дата)

публIчне аКцIонерне товариство “полтаваКондитер”
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариство «авІаКом-
панІя Константа»

2. Код за ЄДРПОУ 20508143
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.Блакитна, 

буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс 061-721-43-23 061-787-33-67
5. Електронна поштова адреса horta@optima.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

constantaairlines.com

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність

II. текст повідомлення
29.03.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного то-

вариства «Авiакомпанiя Константа» було прийнято рiшення про надання згоди 
на вчинення ПрАТ « Авiакомпанiя Константа « правочину iз заiнтересованiстю. 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 
500000дол.США, що станом на 29.03.2017р.за курсом Нацiонального банку 
України є еквiвалентом 13560332,50грн. Вартiсть активiв ПрАТ « Авiакомпанiя 
Константа» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 
4665000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ « Авiакомпанiя 
Константа «: 290,68%.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 9336704, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 9336642, 
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй з питання порядку денного - 267, тому що 
9336375 - не мають права голосу через заiнтересованiсть, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 267 (100%) «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 Таланов Андрiй Олексiйович
Генеральний директор

30.03.2017

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

Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариство «авІаКом-
панІя Константа»

2. Код за ЄДРПОУ 20508143
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.Блакитна, 

буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс 061-721-43-23 061-787-33-67
5. Електронна поштова адреса horta@optima.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

constantaairlines.com

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтер-
есованість

II. текст повідомлення
29.03.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного то-

вариства «Авiакомпанiя Константа» було прийнято рiшення про схвалення 
правочину iз заiнтересованiстю. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину - 80000дол.США, що станом на 29.03.2017р.
за курсом Нацiонального банку України є еквiвалентом 2169653,20грн. Вартiсть 
активiв ПрАТ « Авiакомпанiя Константа» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк складає 4665000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПрАТ « Авiакомпанiя Константа «: 46,51%.Загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй - 9336704, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах - 9336642, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй з питання по-
рядку денного - 267, тому що 9336375 - не мають права голосу через 
заiнтересованiсть, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прий-
няття рiшення - 267 (100%) «проти» прийняття рiшення - 0.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Таланов Андрiй Олексiйович

30.03.2017

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента приватне аКцІонерне то-
вариство «авдІївсьКий 
КоКсоХІмІчний Завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00191075
3. Місцезнаходження проїзд Індустріальний,1, м.  авдіїв-

ка, донецька область, 86065
4. Міжміський код, телефон та 
факс

телефон: 062 2092555; факс: 062 
2092560

5. Електронна поштова адреса Alena.Omelyanenko@
metinvestholding.com

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

http://akhz.metinvestholding.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення

На підставі Протоколу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі – Това-
риство) № 180 від 03.04.2017 року відбулись наступні зміни складу посадо-
вих осіб Товариства:

- відповідно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства подовжено з «04» квіт-
ня 2017 року до «02» квітня 2018 року (включно) термін повноважень Гене-
рального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВДІ-
ЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» Магомедова Муси Сергоєвича, 
паспорт ВК № 682122 виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Доне-
цькій області 08.01.2010. Інформація про інші посади, які обіймала ця осо-
ба протягом 5 років: 2009 рік - Генеральний директор ПАТ «Запоріжкокс»; з 
05.11.2012 по теперішній час - Генеральний директор ПРАТ «АКХЗ» (до 
28.04.2016 року – ПАТ «АКХЗ»). Пакетом акцій або часткою в статутному 
капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

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

генеральний директор прат «аКХЗ»  м.с. магомедов
м.п. 03.04.2017

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 
"Днiпровський завод мiнеральних 
добрив"

2. Код за ЄДРПОУ 31980517
3. Місцезнаходження 51917, м. Днiпродзержинськ, просп. 

Аношкiна, 179
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0569) 58-45-25 

5. Електронна поштова адреса dzmu@dzmu.dp.ua

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

www.dzmu.dp.ua

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

II. текст повідомлення
03.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Днiпровський завод мiнеральних добрив» (далi по тексту – ПАТ 
«ДЗМД»), протокол №1 вiд 03.04.2017 року було прийнято рiшення попередньо 
надати згоду на вчинення до 03.04.2018 року значних правочинiв з граничною 
сукупною вартiстю до 800 000 000,00 грн. (вiсiмсот мiльйонiв гривень 00 копiйок) 
або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi, а саме: кредитнi угоди (договори), 

приватне аКцIонерне товариство “днIпровсьКий Завод мIнеральниХ добрив”
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариство «авІаКом-
панІя Константа»

2. Код за ЄДРПОУ 20508143
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.Блакитна, 

буд.4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

061-721-43-23 061-787-33-67

5. Електронна поштова адреса horta@optima.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

constantaairlines.com

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтер-
есованість

II. текст повідомлення
29.03.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного то-

вариства «Авiакомпанiя Константа» було прийнято рiшення про схвалення 
правочину iз заiнтересованiстю. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину 180000дол.США, що станом на 29.03.2017р.
за курсом Нацiонального банку України є еквiвалентом 4881719,7грн. Вартiсть 
активiв ПрАТ « Авiакомпанiя Константа» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк складає 4665000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПрАТ « Авiакомпанiя Константа «: 104,65%. Загальна кiлькiсть голосу-
ючих акцiй - 9336704, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах - 9336642, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй з питання по-
рядку денного - 267, тому що 9336375 - не мають права голосу через 
заiнтересованiсть, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прий-
няття рiшення - 267 (100%) «проти» прийняття рiшення - 0.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Таланов Андрiй Олексiйович

30.03.2017

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

Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариство «авІаКом-
панІя Константа»

2. Код за ЄДРПОУ 20508143
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.Блакитна, 

буд.4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

061-721-43-23 061-787-33-67

5. Електронна поштова адреса horta@optima.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

constantaairlines.com

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтер-
есованість

II. текст повідомлення
29.03.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Авiакомпанiя Константа» було прийнято рiшення про схвалення 
правочину iз заiнтересованiстю. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом правочину 15000дол.США, що станом на 29.03.2017р.
за курсом Нацiонального банку України є еквiвалентом 406809,98грн. 
Вартiсть активiв ПрАТ « Авiакомпанiя Константа» за даними рiчної фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк складає 4665000,00 грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ « Авiакомпанiя Константа «: 8,72%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй - 9336704, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах - 9336642, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй з 
питання порядку денного - 267, тому що 9336375 - не мають права голосу 
через заiнтересованiсть, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення - 267 (100%) «проти» прийняття рiшення - 0.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Таланов Андрiй Олексiйович

30.03.2017

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

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

1. Повне найменування емітента публIчне аКцIонерне 
товариство 
"одесавтотранс"

2. Код за ЄДРПОУ 22479374
3. Місцезнаходження 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс 0487207534 0487207534
5. Електронна поштова адреса OAT@odessabus.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.avtovokzal.od.ua

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

II. текст повідомлення
Засiданням Наглядової ради ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» 03.04.2017 року, 

вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рiшення 
щодо змiни складу посадових осiб емiтента:

- припинено повноваження генерального директора Станiславського 
Максима Вiкторовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, 
07.04.2017 р. у зв'язку зi звiльненням на пiдставi ст. 38 КЗпП України. По-
садова особа перебувала на посадi з 14.12.2016 року, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом 
акцiй в статутному капiталi Товариства.

- обрано з 08.04.2017 р. на посаду виконуючого обов'язки генерального ди-
ректора Жикову Iрину Сергiївну, згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Посадова особа обрана безстроково, протягом останнiх п'яти рокiв своєї 
дiяльностi обiймала посади спецiалiста по роботi з клiєнтами, помiчника на-
чальника вокзалу, начальника вокзалу, здiйснювала пiдприємницьку дiяльнiсть 
як фiзична особа-пiдприємець, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi 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 Станiславський Максим Вiкторович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2017
(дата)

договори поруки, договори застави, iпотеки щодо майна ПАТ «ДЗМД», правочи-
ни щодо вiдчуження (продажу) рухомого та нерухомого майна ПАТ «ДЗМД», 
правочини щодо придбання (купiвлi) рухомого та нерухомого майна, правочини 
щодо надання та отримання послуг, правочини щодо надання та отримання 
фiнансової допомоги, договори факторингу, договори вiдступлення права вимо-
ги, договори переведення боргу, договори прощення боргу, додатковi договори/
договори про внесення змiн/доповнень до зазначених договорiв (правочинiв), за 
умови, що такi змiни/доповнення не збiльшують вказану вище граничну сукупну 
вартiсть правочину в сумi 800 000 000,00 грн. (вiсiмсот мiльйонiв гривень  
00 копiйок) або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
441919 тис. грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках – 181%). Загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй - 24155; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
Загальних зборах акцiонерiв - 24155; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «За» прийняття рiшення - 24155; кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «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 Мартiянов Павло Федорович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2017
(дата)
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річна інформація емітента цінних паперів
публІчного аКцІонерного товариства «марІ-
упольсьКа КондитерсьКа фабриКа «рошен»

за 2016 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

публiчне акцiонерне товариство 
"марiупольська кондитерська фабрика 
"рошен", 
Код ЄДРПОУ 00382059
87500, Донецька, м. Марiуполь, вул. Мико-
лаївська, буд. 89 
(0629)470028

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

03.04.2017р.

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

mkf.dn.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми

Аудиторська фiрма у формi товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "Крат-
Аудит", 
Код ЄДРПОУ 23413650 

5 .  І н -
форма-
ція про 
загаль-
ні збори 
(розділ 
з а п о -
в н ю -
ється у 
випад-
ку, якщо 
емітент 
- акціо-
н е р н е 
товари-
ство)

14.04.2016 були проведені річні (чергові)загальні зборів акціонерів емі-
тента, скликані ліквідаційною комісією (комісією з припинення). Участь 
у зборах прийняли 99,9998 % від кількості голосів акціонерів - власни-
ків голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, 
які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (питання внесені на розгляд зборів ліквіда-
ційною комісією)
1. Розгляд процедурного питання про обрання лічильної комісії 
загальних зборів акціонерів.
2.Розгляд процедурного питання про обрання голови та секрета-
ря загальних зборів акціонерів.
3.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 
2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
4.Звіт Ліквідаційної комісії Товариства за 2015 р. Прийняття рі-
шення про наслідки розгляду звіту.
5..Затвердження Договорів (Угод).
1. ВИРІШИЛИ: Лічильну комісію зборів обрати у наступному пер-
сональному складі: Капланян Н.А.– голова лічильної комісії,Борот 
Л.М., .Козюрман Н.І. – члени лічильної комісії.
Голосували: «За» пропозицію, винесену на голосування акціоне-
рами віддано 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості 
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9998 % від кіль-
кості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, 
які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь 
в загальних зборах акціонерів. 
2. ВИРІШИЛИ:Головою зборів обрати Рябцева В.Г.,секретарем 
зборів обрати Таркову Л. Г.
Голосували: «За» пропозицію, винесену на голосування акціоне-
рами віддано 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості 
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9998 % від кіль-
кості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, 
які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь 
в загальних зборах акціонерів. 
3. ВИРІШИЛИ:Затвердити річний звіт ПАТ «МКФ «Рошен» за 2015 р.

Голосували: «За» пропозицію, винесену на голосування 
акціонерами віддано 762 608 голосів, що становить 100 % від 
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9998 
% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій 
Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право 
брати участь в загальних зборах акціонерів. 
4. ВИРІШИЛИ: Звіт Ліквідаційної комісії ПАТ «МКФ «Рошен» за 
2015 р. затвердити.
Голосували:«За» пропозицію, винесену на голосування 
акціонерами віддано 762 608 голосів, що становить 100 % від 
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9998 
% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій 
Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право 
брати участь в загальних зборах акціонерів. 
5. ВИРІШИЛИ: Не затверджувати Договори (Угоди).
Голосували:«За» пропозицію, винесену на голосування 
акціонерами віддано 762 608 голосів, що становить 100 % від 
кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9998 
% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій 
Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право 
брати участь в загальних зборах акціонерів. 

6. Інформація про 
дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства тис.грн.)

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 59494 67506
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11064 11814
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 268 271
Сумарна дебіторська заборгованість 22343 29102
Грошові кошти та їх еквіваленти 24 26
Власний капітал 57005 64910
Статутний капітал 40683 40683
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

12058 19763

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2330 2429
Поточні зобов'язання і забезпечення 159 167
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-10,04 -5,93

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

-10,04 -5,93

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 813665 813665
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

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

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

голова ліквідаційної комісії (комісії з припинення) пат «мКф «ро-
шен» широков о. м.

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

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариство "мІрадем 
груп" , 35442387, вул. Хорива, 55а, 
м.Київ, Подільський, 04071, Україна, 
(044) 232-52-76

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

04.04.2017

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

http://35442387.smida.gov.ua

рІчна ІнформацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 
приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу блічне (від-
крите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які 

здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариство «бородян-
сьКий райагропостач», 
00904664, провулок Залiзничний,б.1,, 
смт. Бородянка, Бородянський, Київська 
область, 07801, Україна, (04577) 5-54-75

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

31.03.2017

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

www.stockmarket.gov.ua
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(код ЄДРПОУ 03334888, адреса місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул.
Межигірська, 87) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 10 травня 2017 року, за 
адресою: м.Київ, вул.ялинкова, 60/1, 3 поверх, к.3. Реєстрація акціонерів 
відбудеться з 11.00 до 11.30 в той же день за місцем проведення зборів. 
Початок зборів об 11.40. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у зборах, 3 травня 2017 року.

порядок денний 
(перелік питань які виносяться на голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

них зборах акціонерів.
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки ревізора про підсумки фінансової діяльності Товари-

ства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та ви-
сновків.

6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-
риства за 2016рік та напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 
2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 

8. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв’язку з 
приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викла-
дення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписан-
ня та реєстрацію нової редакції статуту.

9. Відкликання з посади голови правління у зв’язку з закінченням термі-
ну повноважень.

10. Обрання на посаду голови правління.
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекта-
ми рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися 
за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, вул. Межигорська, 87, 2 поверх, 
к.2, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 9:00 до 13:00) 
та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку збо-
рів) у відповідальної особи – Голови правління Біби С.І. Для участі у зборах 

акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представ-
ники акціонерів повинні мати також довіреності на право представляти ін-
тереси акціонерів.

Довідки за тел. (044) 563-99-71 ПрАТ «Поділрембуд» (Емітент),  
(044) 500-1607 /08 ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.).
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 1520,1 1524,4
Основні засоби 155,7 171,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,3 0,3
Сумарна дебіторська 
заборгованість

1055,7 1030,7

Грошові кошти та їх еквіваленти 9,9 3,9
Нерозподілений прибуток -5056,7 -4528,2
Власний капітал -4366,6 -3838,1
Статутний капітал 10,5 10,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5886,7 5362,5
Чистий прибуток (збиток) -528,5 -459,8
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-75,50 -65,69

Середньорічна кількість акцій (шт.) 7000 7000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
 (осіб)

3 3

правління

приватне аКцІонерне товариство 
«подІлрембуд»

відомості про зміну складу посадових осіб емітента

публІчне аКцІонерне товариство
«вІнницьКе обласне сІльсьКогоспо-

дарсьКе виробниче пІдприЄмство по 
племІннІй справІ у тваринництвІ», 

код ЄДРПОУ 00691872, місцезнаходження 23208, Вінницька область, 
Вінницький район, село Парпурівці, вулиця Шевченка, 35А, тел. 

(04341) 32212, електронна поштова адреса par@00691872.pat.ua, 
власний веб-сайт в мережі Інтернет - www.00691872.pat.ua.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 04.04.2017 
року у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені 
повноваження: голови Наглядової ради Джупiна Олександра Петровича, 
паспорт АА 647072 виданий 05.12.1997 року Замостянським РВ УМВС 
України у Вiнницькiй областi, на посаді перебував 11 років, частка в ста-
тутному капіталі – 26,151 %, розмір пакета акцій – 350921,5грн; члена 
Наглядової ради Гаврилюк Ольги Орестiвни, паспорт АА 824397 вида-
ний 25.09.2001 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на 
посаді перебувала 6 років, частка в статутному капіталі – 0%, розмір па-
кета акцій - 0 грн; члена Наглядової ради Прокушева Георгiя Вiкторовича, 
паспорт АА 351320, виданий 29.10.1996 року Ленiнським РВ УМВС Укра-
їни у Вiнницькiй областi, на посаді перебував 8 років, частка в статутному 
капіталі – 10,718 %, розмір пакета акцій – 143825,25 грн; голови Ревізійної 
комісії Вигiвського Анатолiя Антоновича, паспорт АВ 357038, виданий 
14.05.2002 року Хмiльницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на 
посаді перебував 11 років, частка в статутному капіталі – 0,009 %, розмір 
пакета акцій – 126,5 грн; члена Ревiзiйної комiсiї Гаврилюка Василя Федо-
ровича, паспорт АВ 087826 виданий 10.03.2000 року Ленiнським РВ 
УМВС України у Вiнницькiй областi, на посаді перебував 6 років, частка в 
статутному капіталі – 0,0016 %, розмір пакета акцій – 21,50 грн; члена 
Ревізійної комісії Громова Олександра Вікторовича, паспорт АА 731532 
виданий 26.03.1998 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, на посаді був 3 роки, частка в статутному капіталі – 0 %, розмір 
пакета акцій - 0 грн.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 
04.04.2017 року та рішення Наглядової ради від 04.04.2017 року, щодо 
голови Наглядової ради, обрані терміном на 3 роки: голова Наглядової 

ради Джупiн Олександр Петрович, паспорт АА 647072, виданий 
05.12.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 
протягом останніх 5 років займав посаду - голови Наглядової ради Това-
риства, частка в статутному капіталі – 26,151 %, розмір пакета акцій - 
350921,5грн; член Наглядової ради Джога Ольга Орестiвна, паспорт 
АТ 061817, виданий 12.12.2013 року Ленiнським РВ УДМС України у 
Вiнницькiй областi, протягом останніх 5 років займала посаду члена На-
глядової ради товариства, бухгалтер ПАТ «Вінницяобленерго», частка в 
статутному капіталі – 0%, розмір пакета акцій – 0,0 грн. Джога Ольга 
Орестiвна є представником акціонера Олійник Галини Іванівни, яка во-
лодіє 47 шт. простих іменних акцій (0,0009% від статутного капіталу).- 
член Наглядової ради Прокушев Георгiй Вiкторович, паспорт АА 
351320, виданий 29.10.1996 року Ленiнським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, протягом останніх 5 років займав посаду члена На-
глядової ради товариства, директор ТОВ «Подільська інвестиційна ком-
панія «ВІН», частка в статутному капіталі – 10,718 %, розмір пакета ак-
цій - 143825,25 грн.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 
04.04.2017 року та рішення Ревізійної комісії від 04.04.2017року, щодо 
голови Ревізійної комісії, обрані терміном на 3 роки: -голова Ревізійної 
комісії Бабаєва Лідія Василівна, паспорт АВ 006595, виданий 16.12.1999 
року Вінницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом 
останніх 5 років займала посаду зооінженера ПАТ «Вінницьке об-
лплемпідприємство», частка в статутному капіталі – 0,0013 %, ; розмір 
пакета акцій – 17,5грн. - член Ревiзiйної комiсiї Марценюк Степан 
Францович , паспорт АВ 153070 виданий 06.07.2000 року Хмільниць-
ким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останніх 5 років 
займав посаду водія ПАТ «Вінницьке облплемпідприємство», частка в 
статутному капіталі – 0,0019 %, розмір пакета акцій – 25,5 грн. - член 
Ревізійної комісії Подоляк Володиир Федорович, паспорт АВ 185079 
виданий 18.01.2001 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, протягом останніх 5 років займав посаду водія ПАТ «Вінницьке 
облплемпідприємство», частка в статутному капіталі – 0,1521 %, роз-
мір пакета акцій – 2041,5 грн.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не мають. Директор Тютюнник В.О. пiдтверджує достовiрнiсть 
iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що він несе 
вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
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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 
"днIпровсьКий Завод 
мIнеральниХ добрив"

2. Код за ЄДРПОУ 31980517
3. Місцезнаходження 51917, м. Днiпродзержинськ, просп. 

Аношкiна, 179
4. Міжміський код, телефон та факс (0569) 58-45-25 
5. Електронна поштова адреса dzmu@dzmu.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.dzmu.dp.ua

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

II. текст повідомлення
На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства Загальни-

ми зборами акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Днiпровський за-
вод мiнеральних добрив» (протокол № 1 вiд 03.04.2017 року) прийнято рiшення 
про припинення повноважень Лiсковського Сергiя Федоровича (паспорт серiя 
МК № 648100, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 
03.12.1997) на посадi Голови Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «Днiпровський завод мiнеральних добрив» у зв’язку з закiнченням строку 
повноважень. Лiсковський С.Ф. перебував на посадi Голови Наглядової ради з 
10.04.2015 року. Лiсковський С.Ф. володiє часткою у статутному капiталi При-
ватного акцiонерного «Днiпровський завод мiнеральних добрив» в розмiрi 
14,999%, що дорiвнює 3623 акцiї. Лiсковський С.Ф. непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства Загаль-
ними зборами акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Днiпровський 
завод мiнеральних добрив» (протокол № 1 вiд 03.04.2017 року) прийнято 
рiшення про припинення повноважень Калмикова Олега Iвановича (паспорт 
серiя ММ № 437759, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй областi 04.01.2000) на посадi Секретаря Наглядової ради Приват-
ного акцiонерного товариства «Днiпровський завод мiнеральних добрив» у 
зв’язку з закiнченням строку повноважень. Калмиков О. I. перебував на посадi 
Секретаря Наглядової ради з 10.04.2015 року. Калмиков О. I.не володiє паке-
том акцiй або часткою в статутному капiталi Приватного акцiонерного товари-
ства «Днiпровський завод мiнеральних добрив». Калмиков О. I. непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства Загальни-
ми зборами акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Днiпровський за-
вод мiнеральних добрив» (протокол № 1 вiд 03.04.2017 року) прийнято рiшення 
про припинення повноважень Iвахненка Сергiя Гнатовича (паспорт серiя НС № 
205000, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 
10.12.1996) на посадi члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «Днiпровський завод мiнеральних добрив» у зв’язку з закiнченням строку 
повноважень. Iвахненко С. Г. перебував на посадi члена Наглядової ради з 
10.04.2015 року. Iвахненко С. Г. не володiє пакетом акцiй або часткою в статут-
ному капiталi Приватного акцiонерного товариства «Днiпровський завод 
мiнеральних добрив». Iвахненко С. Г. непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Лiсковського Сергiя Федоровича (паспорт: серiя МК № 648100, виданий Ки-
ївським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 03.12.1997) протоколом 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

«Днiпровський завод мiнеральних добрив» №1 вiд 03.04.2017 року було обрано 
членом Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Днiпровський 
завод мiнеральних добрив» (протоколом № 2 вiд 03.04.2017 року засiдання На-
глядової ради Приватного акцiонерного товариства «Днiпровський завод 
мiнеральних добрив» було обрано Головою Наглядової ради Приватного 
акцiонерного товариства «Днiпровський завод мiнеральних добрив») строком 
на 3 роки. Лiсковський С.Ф. є акцiонером Приватного акцiонерного товариства 
«Днiпровський завод мiнеральних добрив». Лiсковський С.Ф. перебував на на-
ступних посадах: Голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 
«Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу»; Президент Асоцiацiї «Всеукраїн-
ське об’єднання виробникiв та споживачiв складних мiнеральних добрив»; Пре-
зидент АТ «Украгрохiмхолдинг»; Голова Наглядової ради СТОВ «Зернова 
компанiя «Хорс»; Голова Наглядової ради ПАТ «ДЗМД». Лiсковський С.Ф. 
володiє часткою у статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства 
«Днiпровський завод мiнеральних добрив»» в розмiрi 14,999%, що дорiвнює 
3623 акцiї. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Калмикова Олега Iвановича (паспорт серiя ММ № 437759, виданий ЦВМ 
Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 04.01.2000) прото-
колом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-
ства «Днiпровський завод мiнеральних добрив» №1 вiд 03.04.2017 року було 
обрано членом Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 
«Днiпровський завод мiнеральних добрив» (протоколом № 2 вiд 03.04.2017 
року засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 
«Днiпровський завод мiнеральних добрив» було обрано Секретарем Наглядо-
вої ради Приватного акцiонерного товариства «Днiпровський завод мiнеральних 
добрив») строком на 3 роки. Калмиков О. I. є представником акцiонера Приват-
ного акцiонерного товариства «Днiпровський завод мiнеральних добрив» - То-
вариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Украгрохiмхолдинг». Калмиков О. I. 
перебував на наступних посадах: заступник директора ТОВ «СП «Новий Коро-
год – Агро», директор ТОВ «СП «Новий Корогод – Агро», заступник генерально-
го директора ТОВ «Агрофест – Україна», член Наглядової ради ПАТ 
«Днiпровський завод мiнеральних добрив». Калмиков О. I. не володiє пакетом 
акцiй або часткою в статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства 
«Днiпровський завод мiнеральних добрив»». Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Москаленка Сергiя Петровича (паспорт серiя ММ № 052434, виданий 
Червонозаводським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi 30.11.1998 
року) протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Днiпровський завод мiнеральних добрив» №1 
вiд 03.04.2017 року було обрано членом Наглядової ради Приватного 
акцiонерного товариства «Днiпровський завод мiнеральних добрив» стро-
ком на 3 роки. Москаленко С. П. є представником акцiонера Приватного 
акцiонерного товариства «Днiпровський завод мiнеральних добрив» - То-
вариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Украгрохiмхолдинг». Москален-
ко С. П. перебував на наступних посадах: перший заступник генерального 
директора з маркетингу та збуту ПАТ «ДЗМД», комерцiйний директор ТОВ 
фiрма «ПРОМIМПЕКС», заступник генерального директора по комерцiї та 
фiнансам СТОВ «Зернова компанiя «ХОРС». Москаленко С. П. не володiє 
пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Приватного акцiонерного 
товариства «Днiпровський завод мiнеральних добрив». Непогашених суди-
мостей 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 Мартiянов Павло Федорович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П.  03.04.2017
(дата)

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

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариство "айрес", 
35370627, вул. Шота Руставелі, буд. 18, 
м.  Київ, Печерський р-н, область, 01601, 
Україна, 044 209 87 08, 209 87 08

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

04.04.2017

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

http://35370627.smida.gov.ua

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

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариство "вадес" , 
34538963, вул. Електриків, буд. 26, 
м. Київ, Подільський р-н, область, 04176, 
Україна, 044 289 2294

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

04.04.2017

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

http://34538963.smida.gov.ua
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рІчна ІнформацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

товариство З обмеже-
ною вІдповІдальнІс-
тю «блоКбастер-Київ», 
34817671, проспект Московський, 
34-В, м. Київ, ОБОЛОНСЬКИЙ р-н, 
04655, Україна, (044) 499-32-40

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

04.04.2017

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

http://blockbuster-kyiv.pat.ua
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. 
Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: приватне 
аКцІонерне товариство «центрально-
уКраїнсьКе виробничо-КомплеКтовочне пІд-
приЄмство «атомпромКомплеКс». 2. Код за ЄДРПОУ: 
14308150. 3. Місцезнаходження: 08322, Київська обл., Бориспiльський р-н, 
с. Пролiски, вул. Промислова, 9. 4. Міжміський код, телефон та факс: /044/ 
593-37-20, 593-37-23. 5. Електронна поштова адреса: at73@atrep.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: 14308150.infosite.com.ua. 7. Вид особли-
вої інформації: відомості про зміну типу акціонерного товариства. II. 

Текст повідомлення. Дата прийняття рiшення – 30.03.2017. Назва уповно-
важеного органу емiтента, що прийняв відповідне рішення: річні загальні 
збори акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомос-
тей про юридичну особу, що містяться в ЄДР– 04.04.2017. Повне наймену-
вання акціонерног товариства до зміни - Публічне акціонерне товариство 
«Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприємство 
«АТОМПРОМКОМПЛЕКС». Повне найменування акціонерного товариства 
після зміни - приватне акціонерне товариство «центрально-українське 
виробничо-комплектовочне підприємство «атомпромКомплеКс». 
III. підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Найменування посади: директор логвінов 
вадим миколайович.04.04.2017
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
відомості про зміну складу посадових осіб 

пат «Котовська меблева фабрика» (00274967)
1. Публічне акціонерне товариство «Котовська меблева фабрика»
2. Публічне акціонерне товариство
3. 00274967
4. 66300 м.Подільськ Одеської області вул. 50 років Жовтня 204
5. 04862 3-01-94, 5-64-73
6. meb_fab@rambler.ru
7. www.kotovskmebel.com.ua
8. Відомості про зміну складу посадових осіб 
01.04.2017р. рішенням річних Загальних зборів Товариства (Протокол 

№1 від 01.04.2017р.): звільнено з посади Голови Наглядової ради Криниць-
кого Аркадія Івановича. Фізична особа згоду на розкриття паспортних да-
них не надала. Рішення прийнято у зв’язку із закінченням строку на якій 
особу було обрано у склад Наглядової ради. Розмір частки в статутному 
капіталі 75,053%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Особа перебувала на посаді з 29.03.2014р. Володіє 75,053% акцій. 
Звільнено з посади члена Наглядової ради Гордієнко Олену Володимирів-
ну. Фізична особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. Рішення 
прийнято у зв’язку із закінченням строку на якій особу було обрано у склад 
Наглядової ради. Розмір частки в статутному капіталі 0,007%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на 
посаді з 29.03.2014р. Володіє 0,007% акцій. Звільнено з посади члена На-
глядової ради Марусяк Ірину Борисівну. Фізична особа згоду на розкриття 
паспортних даних не надала. Рішення прийнято у зв’язку із закінченням 
строку на якій особу було обрано у склад Наглядової ради. Розмір частки в 
статутному капіталі 0,091%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 29.03.2014р. Володіє 
0,091% акцій. Звільнено з посади члена Наглядової ради Мищука Дмитра 
Степановича. Фізична особа згоду на розкриття паспортних даних не нада-
ла. Рішення прийнято у зв’язку із закінченням строку на якій особу було 
обрано у склад Наглядової ради. Розмір частки в статутному капіталі 0%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа 
перебувала на посаді з 29.03.2014р. Володіє 0% акцій. Звільнено з посади 
члена Наглядової ради Татаренко Наталію Іванівну. Фізична особа згоду на 
розкриття паспортних даних не надала. Рішення прийнято у зв’язку із за-
кінченням строку на якій особу було обрано у склад Наглядової ради. Роз-
мір частки в статутному капіталі 0%. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 29.03.2014р. 
Володіє 0% акцій.

01.04.2017р. рішенням річних Загальних зборів Товариства (Протокол 
№1 від 01.04.2017р.) обрано членом Наглядової ради Криницького Аркадія 
Івановича. Фізична особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. 
Рішення прийнято за власною згодою особи на обрання. Розмір частки в 
статутному капіталі 75,053%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Особу обрано строком на 3 роки. Інші посади, які 
обіймала протягом останніх п’яти років – з 04.04.2009р. голова Наглядової 
ради ПАТ «Котовська меблева фабрика». Посадова особа у складі Нагля-
дової ради є акціонером. Володіє 75,053% акцій. Рішенням Наглядової 
ради Товариства (протокол №1 від 01.04.2017р.) Головою Наглядової ради 
обрано Криницького Аркадія Івановича – рішення вступає в дію з 
01.04.2017р. 01.04.2017р. рішенням річних Загальних зборів Товариства 
(Протокол №1 від 01.04.2017р.) обрано членом Наглядової ради Тимохіну 
Ірину Іванівну. Фізична особа згоду на розкриття паспортних даних не нада-
ла. Рішення прийнято за власною згодою особи на обрання. Розмір частки 
в статутному капіталі 0,107%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Особу обрано строком на 3 роки. Інші посади, які 
обіймала протягом останніх п’яти років – з 17.08.98р. - начальник виробни-
цтва ЗАТ «Котовська меблева фабрика», з 01.04.2013р.- начальник цеху 
№4 ПАТ «Котовська меблева фабрика». Посадова особа у складі Наглядо-
вої ради є акціонером. Володіє 0,107% акцій. 01.04.2017р. рішенням річних 
Загальних зборів Товариства (Протокол №1 від 01.04.2017р.) обрано чле-
ном Наглядової ради Шитрю Василя Гавриловича. Фізична особа згоду на 
розкриття паспортних даних не надала. Рішення прийнято за власною зго-
дою особи на обрання. Розмір частки в статутному капіталі 18,155%. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано 
строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років  - 
з 02.04.2012р. голова правління ПАТ «Котовська меблева фабрика». По-
садова особа у складі Наглядової ради є акціонером. Володіє 18,1548% 
акцій. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 01.04.2017р.) 
заступником Голови Наглядової ради обрано Шитрю Василя Гаврилови-
ча  – рішення вступає в дію з 03.05.2017р.

01.04.2017р. Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 
01.04.2017р.) звільнено з посади Голови Правління Шитрю Василя Гаври-
ловича. Фізична особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. 
Рішення прийнято у зв’язку із затвердженням річними Загальними зборами 

акціонерів нової редакції Статуту Товариства і зміною організаційної струк-
тури Товариства. Рішення щодо звільнення Голови Правління вступає в 
дію з 03.05.2017р. Розмір частки в статутному капіталі 18,155%. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Особа перебувала на посаді з 31.03.2015р. Володіє 18,155% акцій.

Звільнено з посади члена Правління Дабіжу Тетяну Михайлівну. Фізич-
на особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. Рішення прийня-
то у зв’язку із затвердженням річними Загальними зборами акціонерів но-
вої редакції Статуту Товариства і зміною організаційної структури 
Товариства. Рішення щодо звільнення члена Правління вступає в силу з 
01.04.2017р. Розмір частки в статутному капіталі 0,015%. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа 
перебувала на посаді з 31.03.2015р. Володіє 0,015% акцій. Звільнено з по-
сади члена Правління Стадник Валентину Макарівну. Фізична особа згоду 
на розкриття паспортних даних не надала. Рішення прийнято у зв’язку із 
затвердженням річними Загальними зборами акціонерів нової редакції 
Статуту Товариства і зміною організаційної структури Товариства. Рішення 
щодо звільнення члена Правління вступає в силу з 01.04.2017р. Розмір 
частки в статутному капіталі 0,433%. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на по-
саді з 31.03.2015р. Володіє 0,433% акцій. Звільнено з посади члена Прав-
ління Мороз Олександра Сергійовича. Фізична особа згоду на розкриття 
паспортних даних не надала. Рішення прийнято у зв’язку із затвердженням 
річними Загальними зборами акціонерів нової редакції Статуту Товариства 
і зміною організаційної структури Товариства. Рішення щодо звільнення 
члена Правління вступає в силу з 01.04.2017р. Розмір частки в статутному 
капіталі 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 31.03.2015р. Володіє 
0% акцій. Звільнено з посади члена Правління Норець Володимира Вікто-
ровича. Фізична особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. 
Рішення прийнято у зв’язку із затвердженням річними Загальними зборами 
акціонерів нової редакції Статуту Товариства і зміною організаційної струк-
тури Товариства. Рішення щодо звільнення члена Правління вступає в 
силу з 01.04.2017р. Розмір частки в статутному капіталі 0%. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа 
перебувала на посаді з 31.03.2015р. Володіє 0% акцій.

01.04.2017р. Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 
01.04.2017р.) обрано одноособовий Виконавчий орган: 

Обрано на посаду директора Товариства Марусяк Ірину Борисівну. Фі-
зична особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. Рішення при-
йнято за власною згодою особи на обрання. Згідно рішення Наглядової 
ради, посадова особа приступає до обов’язків директора Товариства з 
03.05.2017р. Розмір частки в статутному капіталі 0,091%. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу 
призначено строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала протягом останніх 
п’яти років – з 15.03.2010г. начальник ВТіЗП ПАТ «Котовська меблева фа-
брика», з 04.04.2009р. член Наглядової ради ПАТ «Котовська меблева фа-
брика». Володіє 0,091% акцій. 

01.04.2017р. Рішенням річних Загальних зборів Товариства (Протокол 
№1 від 01.04.2017р.) звільнено з посади Голови Ревізійної комісії Патре-
ніку Марію Пантеліївну. Фізична особа згоду на розкриття паспортних да-
них не надала. Рішення прийнято у зв’язку із затвердженням річними За-
гальними зборами акціонерів нової редакції Статуту Товариства. Розмір 
частки в статутному капіталі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 04.02.2016р. Ак-
ціями не володіє.

Звільнено з посади члена Ревізійної комісії Ковальову Наталію Анатолі-
ївну. Фізична особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. Рішен-
ня прийнято у зв’язку із затвердженням річними Загальними зборами акці-
онерів нової редакції Статуту Товариства. Розмір частки в статутному 
капіталі 0,003%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Особа перебувала на посаді з 02.04.2016р. Володіє 0,003% акцій. 
Звільнено з посади члена Ревізійної комісії Новаковську Тамару Василівну. 
Фізична особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. Рішення 
прийнято у зв’язку із затвердженням річними Загальними зборами акціоне-
рів нової редакції Статуту Товариства. Розмір частки в статутному капіталі 
0,003%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Особа перебувала на посаді з 02.04.2016р. Володіє 0,003% акцій.

01.04.2017р. Рішенням річних Загальних зборів Товариства (Протокол 
№1 від 01.04.2017р.) обрано на посаду члена Ревізійної комісії Ковальову 
Наталію Анатоліївну. Фізична особа згоду на розкриття паспортних даних 
не надала. Рішення прийнято за власною згодою особи на обрання. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано 
строком на 3 роки. Розмір частки в статутному капіталі 0,003%. Інші поса-
ди, які обіймала протягом останніх п’яти років з 01.03.2012р. бухгалтер ПАТ 
«Котовська меблева фабрика», член Ревізійної комісії. Володіє 0,003% ак-
цій. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії Новаковську Тамару Васи-

публІчне аКцІонерне товариство 
«КотовсьКа меблева фабриКа»
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лівну. Фізична особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. Рі-
шення прийнято за власною згодою особи на обрання. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано строком 
на 3 роки. Розмір частки в статутному капіталі 0,003%. Інші посади, які обі-
ймала протягом останніх п’яти років з 10.09.2012р. начальник цеху №3 
ПАТ  «Котовська меблева фабрика», член Ревізійної комісії. Володіє 0,003% 
акцій. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії Патреніку Марію Пантеліїв-
ну. Фізична особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. Рішення 
прийнято за власною згодою особи на обрання. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано строком на 3 роки. 

Розмір частки в статутному капіталі 03%. Інші посади, які обіймала протягом 
останніх п’яти років з 01.06.2010р. бухгалтер ЗАТ «Котовська меблева фа-
брика», з 08.04.2013р. заступник головного бухгалтера ПАТ «Котовська ме-
блева фабрика», член Ревізійної комісії. Акціями не володіє. 

Рішенням Ревізійної комісії ПАТ Товариства (протокол №1 від 
01.04.2017р.) Головою Ревізійної комісії обрано Патреніку Марію Панте-
ліївну.

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
тяться у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність, згідно з законо-
давством. голова правління шитря в.г.

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

І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: публІчне 
аКцІонерне товариство «КременчуцьКий За-
вод металевиХ виробІв» 2. Код за ЄДРПОУ: 01181618 
3. Місцезнаходження: 39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вул.Соломії 
Крушельницької, б.2 4. Міжміський код, телефон та факс: (05366) 6-10-87, 
(067) 545-05-39 5. Електронна поштова адреса: krzmv@mail.ru 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: krzmi.kvsz.com 7. Вид особливої інформації відповідно 
до вимог глави 1 розділу ІII Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

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

робів» повідомляє, що річними загальними зборами акціонерів, які відбу-
лися 31.03.2017, прийняті рішення стосовно припинення повноважень та 
обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КрЗМВ» (Протокол загальних зборів 
акціонерів ПАТ «КрЗМВ» від 31.03.2017).

Зміни: припинено повноваження.
Посада: Голова Ревізійної комісії ПАТ «КрЗМВ». Прізвище, ім'я, по бать-

кові: міхоль Ірина павлівна. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.

Акціями ПАТ «КрЗМВ» не володіє. Перебувала на посаді з березня 2012 
року.

Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини.

Зміни: припинено повноваження.
Посада: член Ревізійної комісії ПАТ «КрЗМВ». Прізвище, ім'я, по батько-

ві: писаренко наталія сергіївна. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Акціями ПАТ «КрЗМВ» не володіє. Перебувала на по-
саді з березня 2012 року. Посадова особа немає непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини.

Зміни: обрано.
Посада: член Ревізійної комісії ПАТ «КрЗМВ». Прізвище, ім'я, по батько-

ві: міхоль Ірина павлівна. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

Акціями ПАТ «КрЗМВ» не володіє. Строк, на який призначено особу у 
відповідності до статуту: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: спеціаліст-фінансовий аналітик Аналітичної групи ПАТ 
«КВБЗ», спеціаліст Аналітичної групи ПАТ «КВБЗ». На посаду Голови Реві-
зійної комісії ПАТ «КрЗМВ» обрана зі складу членів Ревізійної комісії ПАТ 
«КрЗМВ» на її першому засіданні після проведення річних загальних зборів 
акціонерів, які відбулися 31.03.2017 (Протокол засідання Ревізійної комісії 
ПАТ «КрЗМВ» № 1 від 31.03.2017). Посадова особа немає непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини.

Зміни: обрано.
Посада: член Ревізійної комісії ПАТ «КрЗМВ». Прізвище, ім'я, по батько-

ві: писаренко наталія сергіївна. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Акціями ПАТ «КрЗМВ» не володіє. Строк, на який при-
значено особу у відповідності до статуту: 5 років. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: провідний бухгалтер – ревізор 
контрольно-ревізійної служби Головної бухгалтерії ПАТ «КВБЗ». Посадова 
особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

3. 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 пат «КрЗмв» (підпис) о.І. ні-
кіфоров 03.04.2017

1. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО

річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «АТП «АТЛАНТ»,
які призначені на 20квітня 2017 року

приватне аКцІонерне товариство «атп атлант», іденти-
фікаційний код 01004557(надалі – Товариство), місцезнаходження 
якого: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 167-Аповідомляє 
про те, що до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціо-
нерів Товариства, призначених на20 квітня 2017 року о 15:00 годині-
за адресою: україна, 03026, м. Київ, вул. пирогівський шлях, 167-а, 
кімната №19, за рішенням Наглядової Ради Товариства від 03.04.2017 
року внесені доповнення:

Проект порядку денного доповнений питанням наступного змісту:
Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та 

способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних 
зборах акціонерів.

проект рішення: 
Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та 

способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних 
зборах акціонерів.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства опубліковане у Бюлетені «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» №52 від 17 березня 2017 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://www/atlant.ukravto.ua. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
генеральний директор  с.в. тітяноха

приватне аКцІонерне товариство 
«атп атлант»

(код ЄДРПОУ 23534891, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Народ-
ного Ополчення,1) повідомляє про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2017 року, за адре-
сою: м. Київ, вул. набережно-лугова,8. Реєстрація акціонерів відбудеть-
ся з 11.00 до 11.30 в той же день за місцем проведення зборів. Початок 
зборів об 11.40. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у зборах, 14 квітня 2017 року.

порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

них зборах акціонерів.
4. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв’язку з 

приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викла-
дення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписан-

ня та реєстрацію нової редакції статуту.
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекта-
ми рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися 
за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Народного Ополчення,1, у 
робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 9:00 до 13:00) та в 
день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у 
відповідальної особи – директора Луценко Г.Г.. Для участі у зборах акціоне-
ри повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акці-
онерів повинні мати також довіреності на право представляти інтереси ак-
ціонерів.

Довідки за тел. (044) 206-20-93 ПрАТ «АСОЦІАЦІЯ ОКО» (Емітент), 
(044) 500-1607 /08 ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).

директор

приватне аКцІонерне товариство
«асоцІацІя оКо»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

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

1. Повне найменування емітента: Публiчнеакцiонерне товариство 
«Страхова компанія «Євроінс Україна»

2. Код за ЄДРПОУ: 22868348
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, Велика Василькiвська, 102
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442474477, 0445290894
5. Електронна поштова адреса:euroins@euroins.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:euroins.com.ua
7. Вид особливої інформації: Рішення емітента про утворення, припи-

нення його філій, представництв
II. текст повідомлення

03.04.2017р. Правлiнням ПАТ «СК «Євроiнс Україна» з метою розши-
рення регiональної мережi було прийнято рiшення, що оформлене Прото-
колом № 8, утворити вiдокремленi пiдроздiли: Вiдокремлений пiдроздiл 
«Центр продажу № 1 Львiвської обласної дирекцiї Публiчногоакцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 
79005, м. Львiв, вул. К. Левицького, буд. 9, кв. 2; Вiдокремлений пiдроздiл 
«Центр продажу № 2 Львiвської обласної дирекцiї Публiчногоакцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 
79005, м. Львiв, вул. К. Левицького, буд. 9, кв. 2; Вiдокремлений пiдроздiл 
«Центр продажу № 3 Львiвської обласної дирекцiї Публiчногоакцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 
79000, м. Львiв, вул. Копернiка, буд. 44, кв. 13; Вiдокремлений пiдроздiл 
«Центр продажу № 4 Львiвської обласної дирекцiї Публiчногоакцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 
79000, м. Львiв, вул. Копернiка, буд. 44, кв. 13; Вiдокремлений пiдроздiл 
«Центр продажу № 5 Львiвської обласної дирекцiї Публiчногоакцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 
82300, Львiвська область, м. Борислав, вул. Дрогобицька, буд. 8 а; 
Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу № 6 Львiвської обласної дирекцiї 
Публiчногоакцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Украї-
на», мiсцезнаходження: 82300, Львiвська область, м. Борислав, вул. Дрого-
бицька, буд. 8 а; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу № 3 Київської 
дирекцiї Публiчногоакцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс 
Україна», мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 
102, оф. 4; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу № 4 Київської дирекцiї 
Публiчногоакцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Украї-
на», мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 102, оф. 
5; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу № 5 Київської дирекцiї 
Публiчногоакцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Украї-
на», мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 123; Вiдокремлений 
пiдроздiл «Центр продажу №5 Чернiвецькоїдирекцiї Публiчногоакцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 
59233, Чернiвецька обл., Вижницький район, смт. Берегомет, вул. Цен-
тральна, буд. 241 А; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №6 
Чернiвецькоїдирекцiї Публiчногоакцiонерного товариства «Страхова 
компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 59200, Чернiвецька обл., 
Вижницький район, м. Вижниця, вул. Українська, буд. 89 Б; Вiдокремлений 
пiдроздiл «Центр продажу №7 Чернiвецькоїдирекцiї Публiчногоакцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 
60400, Чернiвецька обл., Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Героїв Не-

бесної Сотнi, буд. 76; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №8 
Чернiвецькоїдирекцiї Публiчногоакцiонерного товариства «Страхова 
компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 58001, Чернiвецька обл., 
м. Чернiвцi, вул. Братiв Руснакiв, буд. 24/1; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр 
продажу №1 Миколаївської дирекцiї Публiчногоакцiонерного товариства 
«Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 54030, Микола-
ївська обл., м. Миколаїв, вул. Наваринська, буд. 13/1; Вiдокремлений 
пiдроздiл «Центр продажу №1 Київської обласної дирекцiї 
Публiчногоакцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Украї-
на», мiсцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Нове Шосе , 
буд. 8 А, примiщення № 202; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №2 
Київської обласної дирекцiї Публiчногоакцiонерного товариства «Страхова 
компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 08292, Київська обл., м. 
Буча, вул. Нове Шосе, буд. 8 А, примiщення № 202; Вiдокремлений 
пiдроздiл «Центр продажу №2 Харкiвської обласної дирекцiї 
Публiчногоакцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Украї-
на», мiсцезнаходження: 61052, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. 
Благовiщенська, будинок 38 Д, примiщення ЛIТЕРА А 7; Вiдокремлений 
пiдроздiл «Центр продажу №3 Харкiвської обласної дирекцiї 
Публiчногоакцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Украї-
на», мiсцезнаходження: 61052, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. 
Благовiщенська, будинок 38 Д, примiщення ЛIТЕРА А 7; Вiдокремлений 
пiдроздiл «Центр продажу №4 Харкiвської обласної дирекцiї 
Публiчногоакцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Украї-
на», мiсцезнаходження: 63700, Харкiвська обл., м. Куп'янськ, пл. Централь-
на, буд. 37; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №3 Херсонської об-
ласної дирекцiї Публiчногоакцiонерного товариства «Страхова компанiя 
«Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 73003, Херсонська обл., м. Херсон, 
вул. Гоголя, буд. 35 Б, 37, примiщення № 7-12,15; Вiдокремлений пiдроздiл 
«Центр продажу №2 Запорiзькоїдирекцiї Публiчногоакцiонерного товари-
ства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 69001, 
Запорiзька обл., м. Запорiжжя, бул. Шевченко, буд. 18, примiщення 2; 
Вiдокремлений пiдроздiл «Марiупольське вiддiлення Запорiзькоїдирекцiї 
Публiчногоакцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Украї-
на», мiсцезнаходження: 87516, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Волго-
донська, буд. 1/20; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №1 
Днiпровськоїдирекцiї Публiчногоакцiонерного товариства «Страхова 
компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 49000, Днiпропетровська 
обл., м. Днiпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 25 А, офiс 11; 
Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №2 Днiпровськоїдирекцiї 
Публiчногоакцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Украї-
на», мiсцезнаходження: 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Во-
лодимира Мономаха, буд. 25 А, офiс 11.Данi вiдокремленi пiдроздiли ство-
рюються та дiють для забезпечення частини дiяльностi Товариства 
(укладання договорiв страхування, органiзацiя збору документiв по страхо-
вим випадкам тощо) та не мають статусу юридичної особи.

III. підпис
1. Особа, зазначенанижче, підтверджуєдостовірністьінформації, щоміс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несевідповідальністьзгідноізза-
конодавством. 

2. Найменування посади Волков Олександр Васильович 
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище

керівника)
М.П. 04.04.2017

 публIчнеаКцIонерне товариство 
«страХова КомпанІя «ЄвроІнс уКраїна»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 
пат «Котовська меблева фабрика» (00274967)

1. Публічне акціонерне товариство «Котовська меблева фабрика»
2. Публічне акціонерне товариство
3. 00274967
4. 66300 м.Подільськ Одеської області вул. 50 років Жовтня 204
5. 04862 3-01-94, 5-64-73
6. meb_fab@rambler.ru
7. www.kotovskmebel.com.ua
01.04.2017р. рішенням річних Загальних зборів Товариства (Протокол 

№1 від 01.04.2017р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше 
одного року з дати прийняття рішення наступного характеру: купівля-
продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна (за виклю-

ченням нерухомого), застава ( у тому числі іпотека), порука, надання або 
одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансо-
вий лізинг. Наглядова рада має погоджувати умови та посадову особу, на 
яку буде покладено обов’язок щодо підписання таких значних правочинів. 
Надано згоду на складання договорів, пов’язаних з відчуженням нерухомо-
го майна, за нотаріально засвідченим підписом уповноваженої особи Ви-
конавчого органу Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів 
7740 тис. грн. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 10320 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 290720 штук. 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних збо-
рах – 290720 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосувало «за» 
прийняття рішення – 290720. Кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ло «проти» прийняття рішення – 0.

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
тяться у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність, згідно з законо-
давством. голова правління шитря в.г.

публІчне аКцІонерне товариство 
«КотовсьКа меблева фабриКа»
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Відомості 
про зміну типу акціонерного товариства

приватне акціонерне товариство 
«Хмільницька швейна фабрика «лілея»

код ЄДРПОУ 00308637, 22000, Вінницька область, місто Хмільник, 
вулиця Пушкіна 78/1, тел./факс (04338) 2-25-23, електронна поштова 
адреса par@00308637.pat.ua, власний веб-сайт в мережі Інтернет - 

www. 00308637.pat.ua
1. Тип дати вчинення дії: дата державної реєстрації відповідних змін до 

відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реє-
стрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських форму-
вань.

2. Дата вчинення дії (реєстрації): 04 квітня 2017 року.
3. Дата прийняття рішення: 28 березня 2017 року.
4. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відпо-

відне рішення: Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного то-
вариства «ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІЛЕЯ».

5. Повне найменування акціонерного товариства до змін: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІ-
ЛЕЯ».

6. Повне найменування акціонерного товариства після змін: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІ-
ЛЕЯ».

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів товариства 
від 28 березня 2017 року прийнято рішення про зміну типу акціонерного 
товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ, а саме ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІЛЕЯ».

Директор Матюх Анатолій Володимирович пiдтверджує достовiрнiсть 
iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що він несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

приватне аКцІонерне товариство 
«ХмІльницьКа швейна фабриКа «лІлея»

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 "централь-
ний гIрничо-Збагачу-
вальний КомбIнат"

2. Код за ЄДРПОУ 00190977
3. Місцезнаходження 50066, м.Кривий Рiг, -
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 410-53-01 (0564) 51-32-82
5. Електронна поштова адреса cgk@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://cgok.metinvestholding.com/ru/
about/info

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

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства №223 вiд 03.04.2017 

року вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб:
- вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства подовжено з «04» квiтня 

2017 року до «02» квiтня 2018 року (включно) термiн повноважень Генерально-
го директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» Шевчика Дмитра Володимировича 
(паспорт серiя АН 598286, виданий Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ 
УМВС України у Днiпропетровськiй областi 03.05.2007р.). Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав наступнi посади: 04.01.2004-31.08.2015 - заступник Голови 
Правлiння з комерцiйних питань, заступник Генерального директора з 
комерцiйних питань ПАТ «Пiвденний ГЗК» (до 19.01.2014р. - ВАТ «Пiвденний 
ГЗК»), з 01.09.2015 по теперiшнiй час – Генеральний директор ПРАТ «ЦГЗК» 
(до 05.05.2016 року – ПАТ «ЦГЗК»). Пакетом акцiй або часткою в статутному 
капiталi ПРАТ «ЦГЗК» 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 Шевчик Дмитро Володимирович
Генеральний директор (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2017
(дата)

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцI-
онерне товариство «фIрма верХнього 
одягу «фея»

2. Код за ЄДРПОУ: 00309074
3. Місцезнаходження: 87515, м.Марiуполь, Георгiївська,2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0629543539 
5. Електронна поштова адреса: mpfeya@hotmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://mpfeya.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
II. текст повідомлення

Вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства Протоколом Нагля-
дової ради ПРАТ «ФIВО «ФЕЯ» № 34 вiд «03» квiтня 2017 року подо-
вжено з «04» квiтня 2017 року до «02» квiтня 2018 року (включно) 
термiн повноважень Генерального директора ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ «ФЕЯ» 
Нефьодової Iнни Михайлiвни (паспорт ВА 867084 виданий 23.07.1997р. 
Орджонiкiдз. РВ Марiупольського МУУМВС України в Донецькiй обл.). 
Розмiр частки у статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 09.03.2011р. – викону-
ючий обов’язки директора ТОВ «Фiрма Марiта», з 29.04.2013р. – бух-
галтер за сумiсництвом ПАТ «ФiВО «Фея», з 01.05.2013р. по 
29.10.2015р. включно – виконуючий обов’язки Генерального директора 
за сумiсництвом ПАТ «ФiВО «ФЕЯ», з 30.10.2015р.  – Генеральний ди-
ректор за сумiсництвом ПРАТ «ФIВО «ФЕЯ».

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

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

Генеральний директор Нефьодова Iнна Михайлiвна, 03.04.2017 р.

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариство «трансфор-
вардІнг лІмІтед аг», 
30405199, Стадіонна, 5, м. Київ, 03035, 
Україна, (044) 465-13-20

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

31.03.2017

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

www.transforwarding.com.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, 
(044) 4983816, 
(044) 4983815
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рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

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

публІчне аКцIонерне 
товариство "Завод 
пIвденгIдромаш", 
00218012, ШОСЕ 
МЕЛIТОПОЛЬСЬКЕ, 77, 
ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М.БЕРДЯНСЬК, 
Бердянський, Запорiзька область, 
71101, Україна, 06153 2-00-42

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

04.04.2017

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

www.yuzhgidromash.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми (П.І.Б. аудитора – фі-
зичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності

Приватне підприємство «Аудитор-
ська фірма «Синтез-Аудит-Фiнанс», 
23877071

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 21.04.2016 року. Кворум збо-
рів: 90,56% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах: 
1.Обрання членів лічильної комісії ПАТ «Завод Південгідромаш» (далі – Това-
риство).
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2015 р.
4. Звіт Наглядової ради за 2015р.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.
6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумка-
ми роботи в 2015 р., затвердження нормативів розподілу прибутку на 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
8. Про вчинення значного правочину з ПАТ «СБЕРБАНК», а саме: внесення 
змін в договори забезпечення у зв’язку зі зміною умов кредитування за Догово-
ром про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/85/ЮО/KL від 10.02.2012, укладе-
ним між ПАТ «СБЕРБАНК» та ТОВ «ПЗГМ».
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.
10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції 
Статуту Товариства.
12. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Правлін-
ня, Наглядова Рада.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: немає
Результати розгляду питань порядку денного: 
Обрати для підрахунку голосів і підведення підсумків загальних зборів акціоне-
рів лічильну комісію ПАТ "Завод Південгідромаш " в складі :
1. Засухина С.Г. - голова лічильної комісії;
2. Крайник Г.В. - секретар лічильної комісії
3. Положенцева Л.Л.- член лічильної комісії
2. обрати для ведення загальних зборів акціонерів та складання протоколу Го-
лову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:
Голова зборів - Муравйова І.В. , секретар зборів Бухтіярова Т.А.
3.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ »За-
вод Південгідромаш» за 2015 р. ствердити. Роботу Правління ПАТ «Завод Пів-
денгідромаш» за 2015 р. визнати задовільною.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Завод Південгідромаш» про роботу за 2015 р 
ствердити. Роботу Наглядової ради ПАТ «Завод Південгідромаш» в 2015 р. 
визнати задовільною
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 р. ствердити без змін і доповнень. 
Роботу Ревізійної комісії в 2015 р. визнати задовільною.

6. 1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками фінансово-господарської 
діяльності за 2015 р. ПАТ «Завод Південгідромаш» прибуток не розподіля-
ти.
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку на 2016 р.:
- на покриття збитків минулих періодів; 
- на формування резервного фонду у розмірі 5%;
- залишок прибутку за 2016 р. розподілити на загальних зборах акціонерів 
ПАТ «Завод Південгідромаш» в 2017 р. 
7. Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2015 р.
8. Погодити внесення змін до договорів забезпечення: до Договору застави, 
посвідченого Чуєвою Т.Т., приватним нотаріусом Бердянського міського но-
таріального округу Запорізької області, 10.02.2012р. та зареєстрованого в 
реєстрі за номером 241, та Договору поруки від 10.02.2012р., укладеними 
між Товариством та ПАТ «Сбербанк» (надалі – Банк) в якості забезпечення 
виконання зобов’язань ТОВ «Південний завод гідравлічних машин» перед 
Банком згідно Договору про відкриття кредитної лінії №06-В/12/85/ЮО/KL 
від 10.02.2012р.(надалі – Кредитний договір), у зв’язку з внесенням змін до 
Кредитного договору, а саме: пролонгація строку дії Кредитного договору на 
12 місяців до 09.04.2017р.; зміна графіку погашення заборгованості на на-
ступний: з квітня 2016р. по березень 2017р. – по 50 тис. грн. щомісячно, до 
09.04.2017р. – 4 132,5 тис. грн., які відбулись 07.04.2016р.
9.Припинити повноваження з 21.04.2016 р. членів Наглядової ради :
"YUZHYDROMASH S.R.L.» – голова Наглядової ради;
Андріянова Є.О. – член Наглядової ради;
Кондратенко О.М. - член Наглядової ради.
10. Обрати з 21.04.2016 р. до складу Наглядової ради
- Кондратенко О.М. – Головою Наглядової ради Товариства;
- Бордюга О.В. – членом Наглядової ради Товариства;
- Нарікаєва Е.З. - членом Наглядової ради Товариства.
11. 1. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Завод Південгідромаш».
2. Муравйовій Інні Володимирівні зареєструвати Статут ПАТ "Завод Півден-
гідромаш" в 
новій редакції відповідно до чинного законодавства.
12. Затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства, а саме:
-Положення про загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про правління.
Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось звязку з 
відсутністю прибутку.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 57771 58656
Основні засоби (за залишковою вартістю) 50666 51460
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5698 5699
Сумарна дебіторська заборгованість 1405 1496
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 1
Власний капітал 40922 41325
Статутний капітал 13940 13940
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -14463 -14060
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 391 448
Поточні зобов'язання і забезпечення 16458 16883
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,01 -0,04
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,01 -0,04

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 55760000 55760000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
I.  Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: приватне 
аКцІонерне товариство «центрально-
уКраїнсьКе виробничо-КомплеКтовочне пІд-
приЄмство «атомпромКомплеКс». 2. Код за ЄДРПОУ: 
14308150. 3. Місцезнаходження: 08322, Київська обл., Бориспiльський р-н, 
с. Пролiски, вул. Промислова, 9. 4. Міжміський код, телефон та факс:  
/044/ 593-37-20, 593-37-23. 5. Електронна поштова адреса: at73@atrep.
com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: 14308150.infosite.com.ua. 7. Вид 
особливої інформації: відомості про зміну типу акціонерного товари-

ства. II. Текст повідомлення. Дата прийняття рiшення – 30.03.2017. Назва 
уповноваженого органу емiтента, що прийняв відповідне рішення: річні за-
гальні збори акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін до 
відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР– 04.04.2017.  
Повне найменуванн яакціонерного товариства до зміни - Публічне акціо-
нерне товариство «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне  
підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС». Повне найменування акціонер-
ного товариства після зміни - приватне акціонерне товариство 
«центрально-українське виробничо-комплектовочне підприємство 
«атомпромКомплеКс». III. підпис. 1. Особа, зазначена нижче, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування 
посади: директор логвінов вадим миколайович.04.04.2017
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річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариство «попIльнянсьКе мIжрайонне 
пIдприЄмство «сортнасIннЄовоч», код за ЄДРПОУ 
00492167, місцезнаходження 13500, Житомирська обл., смт. Попiльня, 
вул. Фрунзе, буд.119, міжміський код та телефон емітента 04137 2-54-85. 
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії 03.04.2017 р. 3.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.popsort.ho.
ua. 4.Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінан-
сової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ 33253896. 5.Інформація про загальні 
збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені 30.04.2016 р. Пе-
релік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної 
комiсiї. 2.Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття 
рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3.Прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк, 
звiту виконавчого органу за 2015 рiк, звiту та висновкiв Ревiзора за 2015 
рiк. 4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 5.Розподiл (по-
криття) збиткiв, отриманих Товариством в 2015 роцi. 6.Припинення повно-
важень членiв Наглядової ради Товариства. 7.Обрання членiв Наглядової 
ради Товариства. 8.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi 
укладатимуться з головою i членами Наглядової ради Товариства, вста-
новлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання вищевказаних договорiв. Особи, що подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного зборів, відсутні. Результати розгляду пи-
тань порядку денного: з усіх питань, що розглядалися на загальних зборах 
акціонерів, були прийняті рішення.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
3. основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 

малого підприємництва (тис. грн.) 
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів  702.9  712.6
Основні засоби (за залишковою вартістю)  574.4  586.0
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  111.9  111.9
Сумарна дебіторська заборгованість  60.7  58.8
Грошові кошти та їх еквіваленти  0.8  0.8
Власний капітал  507.0  545.4
Статутний капітал  748.2  748.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -640.8  -602.4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забезпечення  195.9  167.2
Чистий прибуток (збиток)  -38.4  -45.2

директор ___________________талько с.м.

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

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариство «епос2011»

2. Код за ЄДРПОУ: 03058611
3. Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 28 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 483-04-95
5. Електронна поштова адреса: spec@eposz.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: eposprat.ucoz.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
II. текст повідомлення 

Черговими загальними зборами акціонерів емітента прийняте рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 03.04.2017 р. 

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збо-
ри акціонерів (Протокол №1/2017 від 03.04.2017 р.).

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: При-
йняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства від іме-
ні Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого 
рішення.

Характер таких правочинів: 
Правочини фінансово-господарського характеру відповідно до Статуту 

Товариства.
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 

визначена на дату прийняття рішення, перевищує 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів: 10000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 1451 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 689,1799 %.

Загальна кількість акцій: 2760.
Загальна кількість голосуючих акцій: 2483.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 1707.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

1707.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
III. підпис 

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

генеральний директор л.в. малиновська, 03.04.2017 р. 

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 
"ЗапорIжКоКс"

2. Код за ЄДРПОУ 00191224
3. Місцезнаходження 69600, мiсто Запорiжжя, 

вулиця Дiагональна, будинок 4
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 283-91-35, 219-08-11
5. Електронна поштова адреса nikolay.zinchenko@

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

www.zaporozhcoke.com

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

II. текст повідомлення
На пiдставi Протоколу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» (далi – ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС») №182 вiд 
«03» квiтня 2017 року вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб:

- вiдповiдно до Статуту ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС», термiн повноважень 

Генерального директора ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС» Литовки Вiталiя 
Анатолiйовича подовжено з «04» квiтня 2017 року до «02» квiтня 2018 року 
(включно).

Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Посадова особа пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi 

емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про подовження термiну повноважень Генерального директо-

ра Товариства Литовки Вiталiя Анатолiйовича прийнято у зв’язку з 
закiнченням строку повноважень Генерального директора Товариства Ли-
товки Вiталiя Анатолiйовича, який був встановлений Рiшенням Наглядової 
ради №135 вiд «25» березня 2016 року на термiн з «02» квiтня 2016 року по 
«03» квiтня 2017 року (включно).

Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади: 
ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» - фiнансовий директор фiнансової служ-

би Дивiзiону сталi i прокату, директор з фiнансового контролю управлiння 
фiнансового контролю Металургiйного дивiзiону.

ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС» - Генеральний директор.
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 Литовка Вiталiй Анатолiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.04.2017
(дата)
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариство «уКрприборсервIс»
Код за ЄДРПОУ: 25196292
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 35, корпус 21, 

офіс 322
Міжміський код, телефон та факс: (044) 221-76-85
Електронна поштова адреса: 25196292@fopsea.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://25196292.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРПРИБОР-
СЕРВIС» (Протокол №1 від 31.03.2017р.) відбулися наступні зміни складу 
посадових осіб емітента:

Звільнено. Генеральний директор – Грибанов Олександр Никифорович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
31.03.2017р. у зв’язку із поданою заявою про звільнення за власним бажанням 
та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 
31.03.2017р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 50%. Пакет 
акцій емітента, який належить цій особі: 125 шт. Відсутня непогашена суди-
мість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 09.10.2015р. по 
31.03.2017р.

призначено. Генеральний директор – Коломієць Сергій Миколайович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
01.04.2017р. у зв’язку із звільненим Генерального директора та на підставі 
рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 31.03.2017р.). Строк, 
на який призначено особу – до переобрання. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та поса-
дові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти 
років: Начальник цеху – ТОВ «ФЕНСТЕР».

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

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

Генеральний директор Коломієць Сергій Миколайович, 03.04.2017р.

річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р. 1.Найменуван-
ня емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон емітента:  
пат «КиївсьКий меблевий КомбIнат», 05516151, 
04080, Київ, Фрунзе, 82 (044) 417-26-57. 2. Дата розкриття річної інформації у 
інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017. 3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет: http://emitent.tetra-studio.com.ua/kmk. 4. Найменування аудиторської фірми: 
ТОВ Аудиторська фiрма «Iнтелект - сервiс», 30489017. 5. Інформація про за-
гальні збори: чергові: дата 21.04.2016, кворум 80.38%; позачергові: 20.09.2016, 
кворум 78.48% На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по 
кожному питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення. 1. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника Період

попередній Звітний
Усього активів 5656 6632
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4230 3936
Довгострокові фінансові інвестиції 23 23
Запаси 130 105
Сумарна дебіторська заборгованість 1213 2458
Грошові кошти та їх еквіваленти 59 106
Власний капітал 1536 1939
Статутний капітал 660 660
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 875 1278
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 85 86
Поточні зобов'язання і забезпечення 4035 4607
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1.17896 0.39693
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1015304 1015304

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Каплинцiвське». 2. Код за ЄДРПОУ: 05529308. 3. Місцезнаходження: 
37030, Полтавська обл., Пирятинський район, с.Каплинцi. 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: (067) 4631179. 5. Електронна поштова адре-
са: L.MIshanIna@kernel.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://kaplyntcivske.pat.ua/. 7. Вид особливої інформації: прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення
03.04.2017 наглядовою радою ПАТ «Каплинцівське» (протокол 

вiд 03.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
значного правочину, який був схвалений (попередньо) 15.04.2016 

загальними зборами: договору купівлі-продажу з ТОВ «Кернел-
Трейд», за яким ПАТ «Каплинцівське» зобов’язується продати (по-
ставити), а ТОВ «Кернел-Трейд» зобов’язується прийняти та опла-
тити товар (кукурудзу); ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
предметом правочину: 37 440 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 112 960 тис.грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 33,14%. Додатковi критерiї для вiднесення пра-
вочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, ста-
тутом ПАТ «Каплинцівське» не передбаченi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Директор Голуб С. М. 04.04.2017

публIчне аКцIонерне товариство 
«КаплинцIвсьКе»

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

приватне аКцIонерне това-
риство «науКово-дослIдний 
Iнститут приКладниХ Iнфор-
мацIйниХ теХнологIй», 30674051, 
Івана Мазепи, 3, м. Київ, Печерський, 01010, 
Україна, 044 246 27 83

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

03.04.2017

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

www.ndipit.com.ua

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

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариство «уКраїн-
сьКа спецІалІЗована 
баЗа постачання та 
Збуту «уКрторгмонтаж-
теХнІКа», 02132680, Щекавицька, 
30/39, м. Київ, Подільський, 04070, 
Україна, 044 4303268

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

30.03.2017

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

ukrtorg.in.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, 
(044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення
про виникнення особливої інформації

I. Загальні відомості
1) Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне то-

вариство «гаЗета «приаЗовсьКий робочий». 2) Код за 
ЄДРПОУ: 02472200. 3) Місцезнаходження: 87515, місто маріуполь, 
проспект миру, 19. 4) Міжміський код, телефон та факс: (0629) 52-66-
42, (0629) 52-66-42. 5) Електронна поштова адреса: red@pr.ua. 6) 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.pr.ua/akc/. 7) Вид особли-
вої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітен-
та

II. текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВ-

СЬКИЙ РОБОЧИЙ» (iдентифiкацiйний под 02472200, мiсцезнаходження: 
87515, Донецька обл., м.Марiуполь, пр.Миру, 19) повiдомляє, що 

31.03.2017 р. Наглядова рада прийняла рішення про продовження до 
31 березня 2018 року повноважень Директора-головного редактора 
ПрАТ «Газета «Приазовський робочий» Токарського Миколи Микола-
йовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них); розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента становить 0 вiдсоткiв; посади, якi особа обiймала 
протягом останнiх п’яти рокiв: директор-головний редактор ПрАТ «Га-
зета «Приазовський робочий»; непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення - Наглядова 
рада; пiдстава - протокол Наглядової ради вiд 31.03.2017 року.

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

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

2. Найменування посади: директор - головний редактор 
м.м.токарський 

приватне аКцІонерне товариство «гаЗета «приаЗовсьКий робочий»

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 «пол-
тава плем сервIс»

2. Код за ЄДРПОУ 00703167
3. Місцезнаходження 38782, Полтавська обл., Полтав-

ський р-н, с. Горбанiвка, Миру, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0532) 633344 (0532) 633344
5. Електронна поштова адреса plemservis@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://poltavaplemservis.pl.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС» (надалi — емiтент) повiдомляє, що у 

зв’язку iз закiнченням строку повноважень 01.04.2017 року припинено по-
вноваження: 

• Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Громадянки України Шепель Ла-
риси Станiславiвни 

(паспорт КН 960274, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавськiй обл. 01.09.1999р.). Посадова особа не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обґрунтованi вимогами чинного законодавства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Звiльнена особа перебувала на 
посадi з 01 квiтня 2014 року вiдповiдно до Протоколу № 1 вiд 01 квiтня 
2014 року Загальних зборiв акцiонерiв емiтента. Замiсть особи, повнова-
ження якої припинено, нiкого не призначено.

• Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Громадянки України Сiльничої 
Iрини Олексiївни (паспорт КН 634728, виданий Полтавським РВ УМВС 
України в Полтавськiй обл. 20.05.1998р.). Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi по-
садових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Звiльнена особа пере-
бувала на посадi з 01 квiтня 2014 року вiдповiдно до Протоколу № 1 вiд  
01 квiтня 2014 року Загальних зборiв акцiонерiв емiтента. Замiсть особи, 
повноваження якої припинено, нiкого не призначено.

• Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Громадянина України Гречки 
Григорiя Олексiйовича (паспорт КН 405986, виданий Гадяцьким РВ УМВС 
України в Полтавськiй обл. 21.05.1997р.). Посадова особа володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 2шт. акцiй, що становить 
0.000023%. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi 
вимогами чинного законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Звiльнена особа перебувала на посадi з 01 квiтня 
2014 року вiдповiдно до Протоколу № 1 вiд 01 квiтня 2014 року Загальних 
зборiв акцiонерiв емiтента. Замiсть особи, повноваження якої припинено, 
нiкого не призначено.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади грабко валентин анатолiйович
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2017

пат «парфум»
повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПАТ «ПАРФУМ»
2. Код за ЄДРПОУ 01552486
3. Місцезнаходження 03115 м.Київ вул. Святошинська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 044 4437462, 4902297 044 4437462
5. Електронна поштова адреса klyuchnikova.t@agromat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації : patparfum.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 

03.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі рішення Наглядової ради від 03.04.2017 р., у зв`язку із закінченням 
терміну перебування на займаниій посаді.

Посадова особа Кобець Сергій Валерійович (Посадова особа не дала 
згоди на розголошення паспортних даних.), яка займала посаду Голови 
Правління, припинила повноваження 03.04.2017р.. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
03.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі рішення Наглядової ради від 03.04.2017 р., у зв`язку із закінченням 
терміну перебування на займаниій посаді. Посадова особа Семешко Во-
лодимир Миколайович (Посадова особа не дала згоди на розголошення 
паспортних даних.), яка займала посаду Член Правління, припинила по-
вноваження 03.04.2017р.. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: 3 роки. 

Рішення про набуття повноважень прийнято Наглядовою радою 
03.04.2017 р. Набуття повноважень посадової особи виконано на підставі 
рішення Наглядової ради від 03.04.2017р.. Кобець Сергій Валерійович 
(Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних) об-
рано на посаду Голова Правління з 03.04.2017р.. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який набуває повноважень особа: 3 роки. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п’яти років: директор ТОВ «АГРОМАТ-
ОРЕНДА». Посадова особа працює за сумісництвом: директором 
ТОВ  «АГРОМАТ-ОРЕНДА».

Рішення про набуття повноважень прийнято Наглядовою радою 
03.04.2017 р. Набуття повноважень посадової особи виконано на підставі 
рішення Наглядової ради від 03.04.2017р.. Семешко Володимир Микола-
йович (посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних) 
обрано на посаду Член Правління. з 03.04.2017р.. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який набуває повноважень особа: 3 роки. Інші посади, які обій-

мала особа протягом останніх п’яти років: начальник відділу охорони, за-
ступник директора, директор. Посадова особа: працює за сумісництвом 
директором ТОВ «СПРАВА» м. Київ.

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  Кобець сергій валерійович
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приватне аКцІонерне товариство «швея»
річна інформація емітента цінних паперів

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента, Код за ЄДРПОУ, Місцезнаходження, 

Міжміський код, Телефон та факс, Електронна поштова адреса: ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЯ»; код 05502516; 84301, Донецька 
обл.., м.Краматорськ, вул..Ярослава Мудрого, буд.43; (0626) 41-99-49, 
(0626) 41-98-21; fiscal@shveya.org.ua

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 31 березня 2017 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: shveya.org.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведено 
аудит фінансової звітності: ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ ТА КОН-
САЛТІНГ», код 36694398

5. Інформація про загальні збори.
Чергові загальні збори акціонерів відбулися 30 березня 2017 року.
Порядок денний:1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів 

акціонерів ПАТ «ШВЕЯ».2. Про зміну типу Товариства.3. Про зміну найме-
нування Товариства.4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його в новій редакції.5. Внесення змін до Положень Товариства: 
«Положення про загальні збори акціонерів Товариства»; «Положення про 
Наглядову раду Товариства»; «Положення про Правління овариства»; 
«Принципи корпоративного управління Товариства» шляхом викладення їх 
у новій редакції.6. Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «ШВЕЯ» за 
2016 рік.7. Затвердження звіту Правління ПАТ «ШВЕЯ» за 2016 рік.8. За-
твердження фінансової звітності ПАТ «ШВЕЯ» за 2016 рік.9. Затвердження 
напрямків діяльності ПАТ «ШВЕЯ» на 2017 рік.10. Розподіл прибутку та 
збитків ПАТ «ШВЕЯ» за 2016 рік.11. Попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, що вчинятимуться ПАТ «ШВЕЯ» протягом року з дня 
прийняття цього рішення. Пропозиції до питань порядку денного було на-
дано Головою Загальних зборів. По першому питанню порядку денного ви-
рішили обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ШВЕЯ» у складі 3 осіб – Бобовникової С.Д.; Стожко О.О., Смирнової Л.Д. 
По другому питанню порядку денного вирішили змінити тип Товариства з 
Публічного на Приватне. По третьому питанню порядку денного вирішили 
змінити найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ШВЕЯ» на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЯ», 
скорочено ПрАТ «ШВЕЯ». По четвертому питанню порядку денного вирі-
шили внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій 
редакції, затвердити нову редакцію Статуту, на підписання якої уповнова-
жити голову та секретаря загальних зборів акціонерів. По п’ятому питанню 
порядку денного вирішили внести зміни до Положень Товариства: «Поло-
ження про загальні збори акціонерів Товариства»; «Положення про Нагля-
дову раду Товариства»; «Положення про Правління Товариства»; «Прин-
ципи корпоративного управління Товариства» шляхом викладення їх у 
новій редакції, затвердити нові редакції Положень Товариства. По шостому 
питанню порядку денного вирішили затвердити звіт Наглядової ради ПАТ 
«ШВЕЯ» за 2016 рік. По сьомому питанню порядку денного вирішили за-
твердити звіт Правління ПАТ «ШВЕЯ» за 2016 рік. По восьмому питанню 
порядку денного вирішили затвердити фінансову звітність ПАТ «ШВЕЯ» за 
2016 рік. По дев’ятому питанню порядку денного вирішили затвердити на-
прямки діяльності ПАТ «ШВЕЯ» на 2017 рік. По десятому питанню порядку 
денного вирішили прийняти до відома, що за підсумками роботи Товари-
ства у 2016 році ПАТ «ШВЕЯ» має збитки у розмірі 1 232 193 грн. 88 коп. 
(один мільйон двісті тридцять дві тисячі сто дев’яносто три грн. 88 коп.). 
Розподіл прибутку за 2016 рік не розглядається в зв’язку з його відсутністю. 
Через відсутність прибутку дивіденди за 2016 рік не виплачуватимуться. 
По одинадцятому питанню порядку денного вирішили з метою реалізації 

основних напрямків діяльності Товариства надати попередню згоду на вчи-
нення значних правочинів, що вчинятимуться ПАТ «ШВЕЯ» у період з 
01.04.2017 року по 01.04.2018 року, якщо ринкова вартість майна або по-
слуг, що є предметом даних правочинів більше 25% вартості активів Това-
риства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме: - право-
чинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, 
кредитів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, а також 
договорів про внесення змін до цих договорів, договорів про відступлення 
права вимоги та договорів про переведення боргу) – сукупна вартість таких 
правочинів не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.; - правочинів, на-
правлених на забезпечення виконання зобов’язань третіх осіб перед бан-
ківськими установами за кредитними договорами (договорів поруки, дого-
ворів іпотеки та застави, а також договорів про внесення змін до цих 
договорів) – сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 
суму 30 млн. грн.;- правочинів, предметом яких є виготовлення готових 
швейних виробів з сировини замовника, в т.ч. замовників-нерезидентів – 
сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 млн. грн.; - 
правочинів, предметом яких є передавання або приймання в оренду, купів-
ля або продаж рухомого та нерухомого майна – ринкова вартість майна, 
що є предметами таких правочинів не може перевищувати 100 млн. грн. 
Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються 
відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

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

ІІ основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «швея» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2016 р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 5009 4974
Основні засоби (за залишковою вартістю) 434 732
Довгострокові фінансові інвестиції 394 394
Запаси 348 380
Сумарна дебіторська заборгованість 3109 2732
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (11583) (10351)
Власний капітал (9922) (8690)
Статутний капітал 435 435
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 5565 6736
Поточні зобов’язання і забезпечення 9366 6928
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-28,35247 -81,21419

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

-28,35247 -81,21419

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 43453 43453
Цінні папери власників випусків, викуплених 
протягом періоду 

0 0

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

0 0

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. голова правління _________ 

(підпис)
Є.І.Кушнір

 (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.04.2017 

(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації 

пат «львIвсьКий ХIмIчний Завод»
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента - ПАТ «Львів-

ський хімічний завод; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05761873; Міс-
цезнаходження - 79070, м.Львiв, Рахiвська 16; Міжміський код, телефон та 
факс - 032 2351200; Електронна поштова адреса - office@lhz.com.ua; Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації - www.lhz.com.ua; Вид особливої інформації - 
Зміна складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення:
Звiльнені з посади у зв`язку iз закiнченням термiну повноважень (з 

31.03.2016 р. по 31.03.2017 р.) за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
31.03.2017 р. (протокол № 24) наступні посадові особи, які не мають непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини (згоди на оприлюднен-
ня паспортних даних особи не дали): Апопій Віктор Володимирович(0,1323% 
ст. капіталу) – член наглядової ради, Бобришова Крістіна Анатоліївна 
(33,348% ст. капіталу) – член наглядової ради, Воронкін Костянтин Сергійо-
вич (0,504% ст. капіталу) – голова наглядової ради, Процак Едвард Антоно-

вич (0.75% ст. капіталу) – член наглядової ради, Попов Сергій 
Олексійович(0,208% ст. капіталу) – член наглядової ради.

обрані на посаду (до наступних річних загальних зборів акціонерів) за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 31.03.2017 р. (протокол № 24) на-
ступні фізичні особи, які немають непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини (згоди на оприлюднення паспортних даних особи не 
дали): Апопій Віктор Володимирович (0,132% ст. капіталу, 5145 грн.) – член 
наглядової ради (зав. кафедрою КДiП Львiвської комерцiйної академії), Бо-
бришова Крістіна Анатоліївна (33,348% ст. капіталу, 1296540 грн.) – член 
наглядової ради (заст. ген. директора ПАТ «Львiвський хiмiчний завод»), 
Воронкін Костянтин Сергійович (0,504% ст. капіталу, 19600 грн.) – член на-
глядової ради (консультант, заст. ген. директора ПАТ «Львiвський хiмiчний 
завод»), Процак Едвард Антонович (0.75% ст. капіталу, 29155 грн.) – член 
наглядової ради (головний будiвельник ПАТ «Львiвський хiмiчний завод»), 
Попов Сергій Олексійович (0,208% ст. капіталу, 8085 грн.) – член наглядо-
вої ради (начальник відділу логістики ПАТ «Львiвський хiмiчний завод»).

3. підпис. генеральний директор бобришов анатолiй микитович 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
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повІдомлення
про виникнення особливої інформації 

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

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

1.1. Повне найменування емітента: публІчне аКцІонерне 
товариство «лисичансьКий сКлоЗавод «про-
летарІй»

1.2. Код за ЄДРПОУ емітента: 31380846
1.3. Місцезнаходження емітента: 93112, луганська область, м. лиси-

чанськ, вул. мічуріна, буд. 1. 
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (6451) 7-64-05
1.5. Електронна поштова адреса емітента: proletary@proletary.ua 
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.proletary.ua 
1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента 
II. текст повідомлення

2.1. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про 
зміну складу посадових осіб: Наглядова рада товариства (протокол № 32 
(2017) від 31.03.2017 року).

Дата прийняття рішення: 31.03.2017 року.
Зміст рішення та інформація про посадових осіб:
- подовжено термін повноважень члена Правління - головного інженера 

ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» та особи, що тимчасово здійсню-
ватиме повноваження (виконуватиме обов’язки) Голови Правління ПАТ «Лиси-
чанський склозавод «Пролетарій» Барановського Юрія Михайловича на строк 
по 31.03.2018 року включно. Згоди на розголошення паспортних даних не нада-
но. Володіє 0 % статутного капіталу емітента. З 2005 року член Правління – го-
ловний інженер ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», з 15.03.2013 року 
був призначений особою, що тимчасово здійснює повноваження (виконує 
обов’язки) Голови Правління ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій»;

- подовжено термін повноважень члена Правління – Першого заступника 
Голови Правління Крупко Сергія Анатолійовича на строк по 31.03.2018 року 
включно. Згоди на розголошення паспортних даних не надано. Володіє 0% 
статутного капіталу емітента. З 2008 по 2012 роки займав посаду начальника 
планово-економічного відділу ВАТ «Лисичанська сода». З 2013 року займав 
посаду члена Правління – заступника Голови Правління з стратегічного роз-
витку, з 07.01.2014 року був призначений виконуючим обов’язки Першого за-
ступника Голови Правління ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій». З 
2015 року займає посаду Першого заступника Голови Правління;

- подовжено термін повноважень члена Правління - головного бухгалте-
ра Захарової Вікторії Анатоліївни на строк по 31.03.2018 року включно. Зго-
ди на розголошення паспортних даних не надано. Володіє 0% статутного 
капіталу емітента. 3 01.01.2006 року займає посаду члена Правління - го-
ловного бухгалтера ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій»;

- подовжено термін повноважень члена Правління - головного інженера 

Яїцького Сергія Миколайовича на строк по 31.03.2018 року включно. Згоди 
на розголошення паспортних даних не надано. Володіє 0% статутного капі-
талу емітента. З 2007 року займав посаду заступника начальника (з техно-
логії) цеху № 2-2 ЗАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій». 3 2013 року 
займав посаду начальника зміни із виробництва гофротари ПАТ «Рубіжан-
ський картонно-тарний комбінат». З 16.09.2013 року займає посаду голов-
ного інженера ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій». З 17.02.2014 
року займає посаду члена Правління;

- подовжено термін повноважень члена Правління - головного спеціа-
ліста з транспорту та логістики Бугайова Олександра Івановича на строк по 
31.03.2018 року включно. Згоди на розголошення паспортних даних не на-
дано. Володіє 0% статутного капіталу емітента. З 2001 року - начальник 
відділу матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Лисичанський склоза-
вод «Пролетарій». З 14.06.2012 року займав посаду члена Правління – за-
ступника Голови Правління з виробництва № 1 ПАТ «Лисичанський склоза-
вод «Пролетарій». З 2015 року займає посаду члена Правління - головного 
спеціаліста з транспорту та логістики;

- подовжено термін повноважень члена Правління – головного спеціаліста 
з правових питань та корпоративного управління Бєлухи Максима Борисови-
ча на строк по 31.03.2018 року включно. Згоди на розголошення паспортних 
даних не надано. Володіє 0% статутного капіталу емітента. З 2009 року член 
Наглядової ради, з 2011 року займав посаду секретаря Наглядової ради, з 
17.04.2013 року займав посаду члена Правління – заступника Голови Прав-
ління з правових питань та корпоративного управління ПАТ «Лисичанський 
склозавод «Пролетарій». З 2015 року займає посаду члена Правління – го-
ловного спеціаліста з правових питань та корпоративного управління;

- подовжено термін повноважень члена Правління - головного спеціа-
ліста з режиму Фоменко Леоніда Дмитровича на строк по 31.03.2018 року 
включно. Згоди на розголошення паспортних даних не надано. Володіє 0% 
статутного капіталу емітента. З 2010 року займав посаду заступника Лиси-
чанського міського голови з питань діяльності виконавчих органів, радник 
міського голови, з 2013 року головний спеціаліст з режиму ПАТ «Лисичан-
ський склозавод «Пролетарій». З 2015 року займає посаду члена Правлін-
ня - головного спеціаліста з режиму.

Підстави рішення: статутні повноваження Наглядової ради.
Обґрунтування змін: закінчення строку призначення членом Правління, 

особисте волевиявлення члена Правління, волевиявлення членів Нагля-
дової ради.

Зазначені посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини.

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

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

3.2. виконуючий обов’язки 
голови правління ___________ ю.м. барановський
 (підпис)
 М.П. 
         03.04.2017 року

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

емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариство «велта»

2. Код за ЄДРПОУ 21559409
3. Місцезнаходження 01015  м. Київ, вул. Московська, 

буд.46/2
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 254-48-50 (044) 254-40-05
5. Електронна поштова адреса luba@velta.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://www.velta.kiev.ua

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

2. текст повідомлення
Рiчними загальними зборами Товариства 03.04.2017 р. було прийнято 

рiшення припинити повноваження голови Наглядової ради Латишевої Ва-
лентини Дмитрiвни у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Згоди 
на розкриття паспортних даних особа не надала. Пiдстава такого рiшення — 
рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ «Велта», протокол № 1 вiд 
03.04.2017 р. Володiє 60 % в статутному капiталi емiтента. Перебувала на 
посадi з 21.03.2014 р. до 03.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Рiчними загальними зборами Товариства 
03.04.2017 р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена На-
глядової ради Ковальчука Дмитра Володимировича у зв'язку iз закiнченням 

термiну дiї повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних особа не 
надала. Пiдстава такого рiшення — рiшення рiчних загальних зборiв 
ПрАТ «Велта», протокол № 1 вiд 03.04.2017 р. Володiє 15 % в статутному 
капiталi емiтента. Перебував на посадi з 21.03.2014 р. до 03.04.2017 р. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiчними за-
гальними зборами Товариства 03.04.2017 р. було прийнято рiшення обрати 
термiном на три роки головою Наглядової ради Латишеву Валентину 
Дмитрiвну у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу На-
глядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. 
Пiдстава такого рiшення — рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ «Велта», 
протокол № 1 вiд 03.04.2017 р. Латишева В.Д. є акцiонером ПрАТ «Велта». 
Володiє 60 % в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посаду голови Наглядової ради ПрАТ «Велта». Рiчними загаль-
ними зборами Товариства 03.04.2017 р. було прийнято рiшення обрати 
термiном на три роки членом Наглядової ради Ковальчука Дмитра Володи-
мировича у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу На-
глядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.  
Пiдстава такого рiшення — рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ «Велта», 
протокол № 1 вiд 03.04.2017 р. Ковальчук Д.В. є акцiонером ПрАТ «Велта». 
Володiє 15 % в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: менеджер ТОВ «Енергетичний стандарт», член 
Наглядової ради ПрАТ «Велта».

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. Голова 
правлiння Мельник Микола Павлович.
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повідомлення про виникнення особливої інформації
пат «Кременчуцький завод дорожніх машин»

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Кре-

менчуцький завод дорожніх машин», місцезнаходження: 39600, м.Кре-
менчук, пр.Свободи,4, код за ЄДРПОУ: 05762565, міжміський код, теле-
фон та факс: (0536) 76-51-35, (0532) 50-14-25, електронна поштова 
адреса: aktsioner@kredmash-zavod.com, сторінка в мережі Інтернет: 
www.kredmash.com, вид особливої інформації: Відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі да-

них Комісії: 4.04.2017 р.
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Згідно рішення Наглядової ради (протокол засідання №3 від 
3.04.2017 р.): 

призначено: заступника голови правління Косих Михайла Юрійови-
ча, розмір частки 1,042%, з 2011 по 2014 рр.-заступник Голови правлiння-
директор з комерцiйний питань та економiки, з 2014 по теперiшнiй час-
заступник Голови правлiння-заступник Генерального директора з 
комерцiйних питань та економiки; членів правління Довбню Олександра 
Івановича, розмір частки 0.035%, з 2011 по теперiшнiй час член правлiння-

директор технiчний, Бихкало Оксану Володимировну, розмір частки 
0.003%, з 2011 по теперiшнiй час член правлiння-Головний бухгалтер, 
Пономаренка Володимира Петровича, розмір частки 0.0001%, з 2011 по 
теперiшнiй час член правлiння-начальник УЗЕЗiР . Срок - на 1 рік . 

Згідно рішення Ревізійної комісії (протокол засідання №1 від 
3.04.2017 р.): 

обрано: голову Ревізійної комісії Кузнєцову Олену Миколаївну, з 
2011р. по теперiшнiй час - голова Ревiзiйної комiсiї, начальник ВОПЗ То-
вариства. Срок – на 1 рік. 

У посадових осіб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадові особи згоди на розкриття паспортних 
даних не надавали.

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 тверезий олександр 
володимирович

голова правлiння-
генеральний директор

М.П. 03.04.2017

публІчне аКцIонерне товариство «КременчуцьКий Завод дорожнІХ машин»

приватне аКцІонерне товариство «пласКе»
особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПЛАСКЕ»
2. Організаційно-правова форма 
емітента

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента 65001 м. Одеса вул. Академіка 
Заболотного, буд. 12

4. Код за ЄДРПОУ 30202681
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 7288288 (048) 7385375
6. Електронна поштова адреса law@plaske.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 03.04.2017

(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у

д/н 
(номер та найменування 

офіційного друкованого видання)
(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці www.plaske.ua в мережі 

Інтернет 03.04.2017

(адреса сторінки) (дата)

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
дата 

вчинення 
дії 

Зміни 
(призна-

чено 
або 

звільне-
но)

посада прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменуван-
ня юридичної 

особи

паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 

ідентифіка-
ційний код 
за Єдрпоу 
юридичної 

особи

володіє 
часткою в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
31.03.2017 звільне-

но
Головний 
бухгалтер

Рахматолла 
Ольга 

Георгіївна

д/н д/н 
д/н

0

Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Генеральним директором 31.03.2017 
р. Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу Генерального 
директора. Посадова особа Рахматолла Ольга Георгіївна (особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голо-
вний бухгалтер, звільнена за власним бажанням. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік та 2 місяці. На 
посаду Головного бухгалтера нікого не призначено.
генеральний директор  а.р. Хачатурян

повІдомлення 
про проведення поЗачерговиХ ЗагальниХ ЗборІв аКцІонерІв

шановні акціонери!
приватне аКцІонерне товариство «вІтря-

ний парК очаКІвсьКий», код ЄДРПОУ 37097399, юридична 
адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - товариство) 
повідомляє Вас, що 22.05.2017 року об 11.00 годині за адресою: вул. Клов-
ський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться позачергові За-
гальні збори акціонерів товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових За-
гальних зборах акціонерів відбудеться 22.05.2017 року з 10.00 год. до 
10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загаль-
них зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 16.05.2017р. 
відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в ак-
ціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у 
загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товари-
ство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування. Акці-
онери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю 
- з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год. за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301. Відповідальна за ознайом-
лення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Кова-
ленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення 
акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно дові-
реності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го - http://www.wpu.com.ua/

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

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення поза-

чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 
Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до проекту порядку 

денного приймаються за адресою вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, 
м. Київ, 01021. 

директор товариства ________________ ю.м. лянной
Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.
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приватне аКцIонерне товариство 
«металургIйний КомбIнат 

«аЗовсталь»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ»

2. Код за ЄДРПОУ 00191158
3. Місцезнаходження 87500, Донецька обл., м.Марiу-

поль, вул.Лепорського, буд.1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380629467955; +380629527000

5. Електронна поштова адреса azovstal@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

http://azovstal.metinvestholding.com

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства Наглядовою радою 

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Протокол №277 вiд 03.04.2017 року) подо-
вжено з «04» квiтня 2017 року до «02» квiтня 2018 року (включно) термiн 
повноважень Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ» Цкiтiшвiлi 
Енвера Омаровича, паспорт ЕК 940923, виданий 26.10.1998р. Алчев-
ським МВ УМВС України в Луганськiй областi.

Перелiк посад, якi обiймала посадова особа останнi п’ять рокiв:
19.03.2008–23.09.2010 р. генеральний директор ЗАТ «ММЗ»; 
24.09.2010–21.04.2011 р. виконуючий обов’язки генерального дирек-

тора ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»; 
22.04.2011 р.– т. час Генеральний директор ПРАТ «МК «АЗОВ-

СТАЛЬ».
Призначена особа не володiє акцiями ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Найменування посади цкiтiшвiлi енвер омарович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2017
(дата)

приватне аКцІонерне товариство 
«пласт»
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 ТОВА-

РИСТВО «ПЛАСТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 25168700
3. Місцезнаходження: 08800 Київська обл. Миронівський р-н,місто 

Миронівка., вул.Леніна буд.48
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532610300, 0532678802
5. Електронна поштова адреса: plastinfo@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.plast.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

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

ІІ. текст повідомлення 
03.04.2017р. Приватним акціонерним товариством «ПЛАСТ» отрима-

но від ПАТ «Національний депозитарій України» Реєстр власників імен-
них цінних паперів станом на 29.03.2017р. та Реєстр власників іменних 
цінних паперів станом 30.12.2016 р. На підставі Реєстрів власників імен-
них цінних паперів станом на 30.12.2016р. та станом на 29.03.2017р. 
емітенту стало відомо про наступні зміни щодо власників акцій, яким 
належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

у власника акцій ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД (OSTEXPERT LIMITED), 
(ідентифікаційний код HE239352), місцезнаходження: вул.Зінонос Кітіе-
ос, 9, КРЕДІТ КЕПІТАЛ ФАЙНЕНС, кв./офіс 3 Егкомі, 2406, Нікосія, Кіпр), 
частка акціонера, яка до зміни становила 80,1% в загальній кількості 
акцій та 80,1% в загальній кількості голосуючих акцій зменшилася та 
становить 80,099992% в загальній кількості акцій та 80,099992% в за-
гальній кількості голосуючих акцій;

у власника акцій ВЕДЕСТІМА ТРЕЙДІНГ ЛТД (VEDESTIMA TRADING 
LTD), (ідентифікаційний код HE296012), місцезнаходження : Арх.Мака-
ріу III, буд.155. ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх 3026, Лімасол, Кіпр, 3026, 
частка акціонера, яка до зміни становила 10% в загальній кількості акцій 
та 10% в загальній кількості голосуючих акцій зменшилася та становить 
9,999996% в загальній кількості акцій та 9,999996% в загальній кількості 
голосуючих акцій.

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

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

2. голова правлiння  рибчич м.й.
03.04.2017

повідомлення 
 про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне товари-

ство «полтавсьКий домобудІвельний КомбІнат»
2. Код за ЄДРПОУ: 01270581
3. Місцезнаходження: 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 668877, (0532) 668877
5. Електронна поштова адреса: poltava_2012@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 01270581.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
2. текст повідомлення

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного то-
вариства «Полтавський домобудівельний комбінат» вiд 01.04.2017 р., у 
зв’язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради, прийнято рі-
шення подовжити термін дії повноважень членів Наглядової ради 
ПрАТ «Полтавський ДБК» на наступний термін 3 (три) роки та залишити 
склад Наглядової ради незмінним, які перебували на посадах з 26.04.2014р.: 
1) Яковенка Вiктора Васильовича; вiдповiдно до рiшення Наглядової ради 
ПрАТ «Полтавський ДБК» вiд 01.04.2017 року (Протокол № 2-1/17) подо-
вжено дію повноважень (обрано) на посаду Голова Наглядової ради; іншi 
посади протягом останнiх 5 рокiв: Директор ТОВ «ПЦ «Скайтек», Голова 

Наглядової ради ПАТ «Полтавський ДБК»; 5,540916% в стат.кап.емiтента; 
2) Думанова Вiктора Олексiйовича; вiдповiдно з рiшенням Наглядової ради 
ПрАТ «Полтавський ДБК» вiд 01.04.2017 року (Протокол № 2-1/17) подо-
вжено дію повноважень (обрано) на посаду Заступник Голови Наглядової 
ради; іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: директор ПАТ «ЗЗБК-2», за-
ступник Голови Наглядової ради ПАТ «Полтавський ДБК»; 0,015188% в 
стат.кап.емiтента; 3) Одарюк Тетяна Миколаївна – член Наглядової ради; 
іншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: секретар 
КП «Полтававодоканал», член Наглядової ради ПАТ «Полтавський ДБК»; 
1,213390% в стат.кап.емiтента. 

Засіданням Наглядової ради ПрАТ «Полтавський ДБК» від 
01.04.2017 року (протокол № 03/17) у зв’язку з закiнченням термiну дiї по-
вноважень прийнято рішення подовжити повноваження (обрано) на на-
ступний термін 1 (один) рік на посаді Генеральний директор ПрАТ «Полтав-
ський ДБК» – Шишкiна Василя Вiкторовича; перебуває на посаді з 
07.04.2016 р.; інші посади протягом останніх 5 років: Генеральний директор 
ПАТ «Полтавський ДБК»; 0,078309% в стат.кап.емітента.

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не мають. Згоди на розкриття паспортних даних не надали.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством генеральний директор шишкiн василь вiкторович, 
03.04.2017р.

приватне аКцІонерне товариство «полтавсьКий домобудІвельний КомбІнат»
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прат «волинсьКе обласне пIдприЄмство 
автобусниХ станцIй». річна інформація за 2016 рік

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

паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні
1. Повненайменуванняемітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство «Во-
линське обласне пiдприємство авто-
бусних станцiй», 03113130, 43018, Во-
линська обл., м.Луцьк, вул. Львiвська, 
148, (0332) 26-48-00

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

04.04.2017

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

www.vopas.com.ua

відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
 прат «галКа» 

Місцезнаходження 79019, м. Львiв, вул. Заповiтна, 1 Код ЄДРПОУ 
00376656

Рiшення Наглядової ради вiд 03.04.2017року прийнято рiшення про ви-
плату дивiдаентiв та затверджено дату складання перелiку осiб, яку ма-
ють право на отримання дивiдендiв. Встановити дату складення перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 18.04.2017 року. 

Розмiр дивiдендiв – 12,43 грн. на одну просту iменну акцiю. Дивiденди 
виплачувати безпосередньо акцiонерам грошовими коштами через касу 
пiдприємства, або у випадку наявностi в акцiонера поточного (карткового) 
рахунку, виплату здiйснювати на вказанi акцiонером в адресованiй това-
риству заявi банкiвськi рахунки. Строк виплати дивiдендiв з 24.04.2017 року 
по 30.09.2017 року. Здiйснити виплату всiєї суми дивiдендiв в повному 
обсязi.

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

голова правлiння  волинець ярослав миколайович 

приватне аКцIонерне товариство 
«дублянсьКий будIвельниК»

річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I.основні відомості про емітента

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

приватне акцiонерне 
товариство «дублянський 
будiвельник» 05393932, 
80381, Львівська обл., 
Жовкiвський р-н, м. Дубляни, 
вул. Вокзальна, 17  
(032) 242310

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

03.04.2017 року 

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

budivelnyk.informs.net.ua

приватне аКцIонерне товариство волинсьКа 
виробничо-торгIвельна фIрма «свIтяЗь»

річна інформація за 2016 р.
Річна інформація емітентів,  

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

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

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: приватне акцiонерне товариство 
волинська виробничо-торгiвельна фiрма»свiтязь», 01527123, 
43010, волинська обл., м.луцьк, вул.мельнична,13, (0332) 24-23-47
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базіданих Комісії: 03.04.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережіІнтернет, на якійрозміщенорегулярнурічнуін-
формацію: www.svitajzj.at.ua

публІчне аКцІонерне товариство 
«фермент»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Фермент»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30165577
3. Місцезнаходження: 24321, Вінницька обл., м.Ладижин, вул.Хлібоза-

водська, буд 2-г 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0432329250
5. Електронна поштова адреса: v.kalevich@ld.enzim.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ferment.tdbiopreparat.ru 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акції.

Зміст інформації:
Дата змiни невiдома.
Згiдно отриманої 31 березня 2017 року вiд Публiчного акцiонерного 

товариства «Нацiональний депозитарiй України» Iнформацiйної довiдки, 
щодо iнформацiї про акцiонерiв, якi володiють 10% та бiльше вiдсотками 
статутного капiталу стало вiдомо, що змiнився розмiр частки акцiонера - 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Новий реєстр» (Україна), код 
за ЄДРПОУ 31909916, мiсцезнаходження: вул. 1 Травня, буд 60, 
м. Вiнниця, Вiнницька обл., 21050, вiдсоток у статутному капiталi стано-
вив 45,4363%, загальна кiлькiсть цiнних паперiв –4 479 270 штук простих 
iменних акцiй. Розмiр частки акцiонера у статутному капiталi становить 
25,436330%, загальна кiлькiсть цiнних паперiв – 2 507 601 штук простих 
iменних акцiй.

Зазначений новий власник цiнних паперiв- фiзична особа Кравець Ми-
хайло Павлович, код 2106113272 , мiсцезнаходження 01135, м. Київ, вул. 
Дмитрiвська, буд 45, кв. 58, вiдсоток у статутному капiталi становить 
20,000002%, загальна кiлькiсть цiнних паперiв – 1 971 669 штук простих 
iменних акцiй.

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

генеральний директор __________________  Ковальов м.в.

публIчне аКцIонерне товариство  
«І с К р а»

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

нерухомістю) емітента. 
1.Загальні відомості: 1.Повне найменування емітента: Публiчне 

акцiонерне товариство «І С К Р А». 2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 14005946. 3.Місцезнаходження емітента: 42312, Сумська об-
ласть, Сумський р-н, с.Басiвка, вул.Тесленко, буд.6-А. 4.Міжміський 
код, телефон та факс емітента: 0542-692-680, 0542-692-687. 5.Елек-
тронна поштова адреса емітента: iskra@comreg.com.ua. 6.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації http://14005946.smida.gov.ua/. 7.Вид особливої ін-
формації: Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i 
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. 2.текст повідомлення. Згідно з 
отриманою 03.04.2017 р. інформацією від власника акцій (у відповід-
ності до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»), 
Публiчне акцiонерне товариство «І С К Р А» повідомляє про зміну влас-
ників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій: 1) до 
зміни розміру пакета акцій, розмір частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «МІЛКІЛЕНД АГРО» (код за ЄДРПОУ 
33428444, місцезнаходження - 02099, м.Київ, вул.Бориспільська,9) в 
загальній кількості акцій складав 98,1459% та в загальній кількості го-
лосуючих акцій складав 100%. після зміни розміру пакета акцій, 
розмір частки в загальній кількості акцій склав 0% та в загальній кіль-
кості голосуючих акцій склав 0%. 2) до зміни розміру пакета акцій, 
розмір частки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКО-
ПРОД» (код за ЄДРПОУ 23981928, місцезнаходження - 85700, Доне-
цька обл, м.Волноваха, вул.Центральна, 6В) в загальній кількості акцій 
складав 0% та в загальній кількості голосуючих акцій складав 0%. піс-
ля зміни розміру пакета акцій, розмір частки в загальній кількості ак-
цій склав 98,1459% та в загальній кількості голосуючих акцій склав 
100%.

3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади: генеральний ди-
ректор лубенець олексій васильович.
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прат «галКа»
відомості про прийняття рішення про попереднє схвалення знаних 

правочинів прат «галка» 
Місцезнаходження 79019, м. Львiв, вул. Заповiтна, 1 Код ЄДРПОУ 

00376656
Рiшенням загальних зборiввiд 31.03.2017 р надано попереднє схва-

лення наступному правочину. Договiр оренди землiвiд 07.11.2012 року, 
площа 13820 га.Нормативна грошова оцiнка 14232803,40 грн. Орендна 
плата 426984.10 грн. Орендна плата за 5 рокiв 2134920.50 грн.Співвідно-
шення граничної сукупності вартості правочини до вартості активів 7.6%

відомості про прийняття рішення про схвалення правочинів  
щодо яких є заінтересованість прат «галка» 

Місцезнаходження 79019, м. Львiв, вул. Заповiтна, 1 Код ЄДРПОУ 
003766

Рiшенням загальних зборiввiд 31.03.2017 р надано згоду на схвалення 
правочинів щодо яких є заінтересованість:

- Угода про внесеннзмiн до Договору оренди нерухомостiвiд 
01.08.2014 року, укладеного мiж ПрАТ Галка та СП Галка ЛТД вд 
31.12.2015р. Орендна плата 2035296,00 грн. Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочини до вартості активів 7.3%. Вартість активів 
станом на 31.12.2015 р. – 27982.5 тис.грн.

- Виробничо складське примiщення з лiфтом. Орендна плата 
990912,00 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочини 
до вартості активів 3.5%.Вартість активів станом на 31.12.2015 р. – 
27982.5 тис.грн.

- Угода про внесення змін до Договору генерального підрядувiд 
25.04.2016 року. Об'єкт -виробничий корпус з службовими примiщеннями 
та вежа сумiжноговiддiлення. Сума договору 500000,00 грнСпіввідношен-
ня граничної сукупності вартості правочини до вартості активів 17.9%. 
Вартість активів станом на 31.12.2015 р. – 27982.5 тис.грн.

- Договiр оренди прибудови цеху по виробництву розчинної кави. 
Орендна плата 40000,00 грн

Співвідношення граничної сукупності вартості правочини до вартості 
активів 0.1%. Вартість активів станом на 31.12.2015 р. – 27982.5 тис.грн.

відомості про прийняття рішення про надання згоди  
на вчинення значних правочинів прат «галка» 

Місцезнаходження 79019, м. Львiв, вул. Заповiтна, 1 Код ЄДРПОУ 
003766

Рiшенням загальних зборiввiд 31.03.2017 р надано згоду на вчинення 
знаних правочинів:

Договiрпiдряду №300513 на реконструкцiю з розширенням нежитло-
вих примiщень за рахунок надбудови з прибудовою на територiї ПрАТ Гал-
ка.Об'єкт Реконструкцiяцикорiйноїдiльницiдiльницi з рощзиренням за ра-
хунок надбудови з прибудовою. Сума договору 3436536,00 грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочини до вартості акти-
вів 12.3%. Вартість активів станом на 31.12.2015 р. – 27982.5 тис.грн.

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

голова правлiння  волинець ярослав миколайович

публIчне аКцIонерне товариство 
«ЗолотонIсьКе спецIалIЗоване 

автотранспортне пIдприЄмство»
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 
«Золотонiське спецiалiзоване автотранспортне пiдприємство»

2. Код за ЄДРПОУ: 14206024
3. Місцезнаходження: 19700, м. Золотоноша, Черкаська область, ,  

вулиця Галини Лисенко, буд.20
4. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 5-64-98 (04737) 5-24-32
5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://milkalliance.com.ua/company/
inform/pat-zolotoniske-satp

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
У зв’язку iз закiнчення термiну повноважень Голови Правлiння 

ПАТ «Золотонiське САТП» Вирвикишки Вiталiя Анатолiйовича, Протоко-
лом Наглядової ради №1 вiд 03.04.2017 року, припиняються повноважен-
ня Голови Правлiння Вирвикишки Вiталiя Анатолiйовича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано).

Володiє часткою в статутному капiталi 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
На посадi Голови Правлiння ПАТ «Золотонiське САТП» перебував з 

13.03.2015 року. Припинення повноважень вiдбулося у зв’язку iз переоб-
ранням на новий строк.

Протоколом Наглядової ради № 1 вiд 03.04.2017 року, призначено на 
посаду Голови Правлiння Вирвикишку Вiталiя Анатолiйовича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) за сумiсництвом термiном на  
1 (один) рiк.

Володiє часткою в статутному капiталi 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п’яти рокiв, до призначення на посаду перебував на 

посадi: старшого диспетчера вiддiлу експлуатацiї ПАТ «Золотонiське 
САТП», виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПАТ «Золотонiське 
САТП», Голови Правлiння ПАТ «Золотонiське САТП». 

II. 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 ___________ вирвикишка вiталiй анатолiйович

(підпис)            (ініціали та прізвище керівника)
М.П.                                   03.04.2017

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 
«аЗовЗовнIштранс»

2. Код за ЄДРПОУ 01860667
3. Місцезнаходження 87510, м. Марiуполь, вул.Корабель-

на, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (0629)40-78-38 (0629)53-03-17
5. Електронна поштова адреса mail@avt.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.avt.ua

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Азовзовнiш-

транс» 03 квiтня 2017 р. (протокол № 2/2017) прийнято рiшення припинити 
повноваження Генерального директора товариства Багаєва Валерiя Кос-
тянтиновича 03 квiтня 2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну його по-
вноважень.

На посадi особа перебувала з 04.04.2014 року. Частка, якою володiє 

особа у статутному капiталi – 20,4522%. Розмiр пакета акцiй, якi належать 
особi – 398 акцiї. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про 

захист персональних даних» (№ 2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа 
не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.

Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства «Азовзов нiш-
транс» 03 квiтня 2017 р. (протокол № 2/2017) прийнято рiшення обрати 
Генеральним директором товариства Багаєва Валерiя Костянтиновича з 
04 квiтня 2017 року термiном на 3 (три) роки вiдповiдно до Статуту Товариства. 

Частка, якою володiє особа у статутному капiталi – 20,4522%. Розмiр 
пакета акцiй, якi належать особi – 398 акцiї. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про 

захист персональних даних» (№ 2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа 
не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.

Протягом останнiх 25 рокiв посадова особа є керiвником ПрАТ «Азов-
зовнiш транс».

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 багаєв валерiй Костянтинович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2017
(дата)
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приватне аКцIонерне товариство 
«волтеКс-меланж»

повідомлення про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Волтекс-Меланж»
2. Код за ЄДРПОУ 30006829
3. Місцезнаходження 43023, Луцьк, Карбишева 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0332 786040 0332 786041

5. Електронна поштова адреса info@voltex-melange.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

voltex-melange.com

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

№ з/п дата 
прийняття 

рішення

гранична 
сукуп-

ністьвар-
тості 

правочи-
нів (тис.

грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річноїфінансо-

вої звітності 
(тис. грн)

співвідношення 
граничної сукупнос-
тівартості правочи-

нів до вартості 
активівемітента за 
даними останньої 
річноїфінансової 
звітності (у відсо-

тках)
1 2 3 4 5
1 30.03.2017 15000 17109.3 87.7

Зміст інформації:
На загальних зборах акцiонерiв 30.03.2017р. прийняте рiшення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з граничною 
сукупною вартiстю вiд 1711 тис.грн до 15000 тис.грн. Характер 
правочинiв -забезпечення кредитних зобов»язань. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй становить 10 000 штук, для участi у зборах зареє-
струвались акцiонери, яким належить 10 000 штук голосуючих акцiй, за 
прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих голосуючих 
акцiй.

приватне аКцІонерне товариство 
«огнеупорнеруд»

повне найменування емітента: 

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

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

приватне акціонерне товариство 
«огнеупорнеруд»
приватне акціонерне товариство

24464945

85050, донецька обл., добропіль-
ський р-н, с. шахово (октябрське), 
вул. октябрська, 14
(06267) 3-45-42, 3-29-16

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

текст повідомлення:
31 березня 2017 року Наглядовою радою ПРАТ «Огнеупорнеруд» (про-

токол №25) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Товариству з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ Агро», м. Київ, Шевченкiвський р-н., провулок 
Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 39458102, що є афiлiйованою особою 
ПРАТ «Огнеупорнеруд». Сума коштiв, що є предметом правочину стано-
вить 25000 тис.грн. Вартiсть активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» за 2016 рiк 
складає 250066 тис.грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв ПРАТ «Огнеупорнеруд» становить 9,9974%. Iншi 
iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення 
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частина-
ми), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
05.07.2017 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.

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

генеральний директор  Є.в. цимарман

повІдомлення
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Острозький молокозавод»
2. Код за ЄДРПОУ: 00446954
3. Місцезнаходження: 35801, Рівненська обл., м. Острог, вул. Івана 

Вишенського, буд. 12.
4. Міжміський код, телефон та факс: (03654) 2-24-96
5. Електронна поштова адреса: v.sluzynskiy@rchz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: rosi-ostrog.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Острозький 

молокозавод» ( Протокол № 1 від 31.03.2017 року):
1. З 31.03.2017 року припинено повноваження голови ревізійної ко-

місії Ніколенка Олега Івановича у зв’язку iз закінченням строку повно-
важень. Особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Во-
лодіє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 20%. 
Перебував на посаді з 30.04.2014р. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

2. З 31.03.2017 року припинено повноваження члена ревізійної ко-
місії Шванца Петра Анатолійовича у зв’язку iз закінченням строку по-
вноважень. Особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. 
Володіє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 0,2194%. 
Перебував на посаді з 30.04.2014р. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

3. З 31.03.2017 року припинено повноваження члена ревізійної ко-
місії Ситницької Оксани Анатоліївни у зв’язку iз закінченням строку 
повноважень. Особа згоду на розкриття паспортних даних не надава-
ла. Володіє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 

0,2194 %. Перебувала на посаді з 30.04.2014р. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

4. З 31.03.2017 року обрано головою ревізійної комісії Бортницько-
го Юрія Вікторовича. Особа згоду на розкриття паспортних даних не 
надавала. Не володіє часткою в статутному капiталi товариства. По-
передні місця роботи за останні 5 років: заступник директора юридич-
ного департаменту ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», головний юрискон-
сульт ТОВ «ТЕРРА ФУД», провідний юрисконсульт ТОВ «Управляюча 
компанія «ТЕРРА ФУД». Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Строк, на який призначено особу, 3 роки.

5. З 31.03.2017 року обрано членом ревізійної комісії Ситницьку 
Оксану Анатоліївну. Особа згоду на розкриття паспортних даних не 
надавала. Володіє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 
0,2194 %. Попередні місця роботи за останні 5 років: заступник Ост-
розького міського голови, начальник відділу ведення Державного реє-
стру виборців виконкому Острозької міської ради. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який 
призначено особу, 3 роки.

6. З 31.03.2017 року обрано членом ревізійної комісії Шванца Пе-
тра Анатолійовича. Особа згоду на розкриття паспортних даних не 
надавала. Володіє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 
0,2194 %. Попередні місця роботи за останні 5 років: директор Туль-
чинської філії ТОВ «ТЕРРА ФУД», директор Рожищенської філії 
ТОВ «ТЕРРА ФУД», директор, голова правління ПАТ «Рожищенський 
сирзавод», перший заступник голови правління ВАТ «Дубномолоко». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який призначено особу, 3 роки.

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

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

директор  служинський василь леонідович
03.04.2017р.

публІчне аКцІонерне товариство
«остроЗьКий молоКоЗавод»
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
шановнІ аКцІонери! 

приватного аКцІонерного 
товариства «нептун солар» 

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться «16» травня 2017 року об 10.00 годині за 
адресою: 56520, миколаївська область, вознесенський район, с. та-
борівка, пл. центральна, буд. 1, к.1

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних збо-
рах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення За-
гальних зборів акціонерів (16 травня 2017 р.) з 09.00 години до 09 годи-
ни 45 хвилин за адресою: 56520, Миколаївська область, Вознесенський 
район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1 к.1.

Початок зборів об 10.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, визначена станом на 24 годину 10 травня 2017 року 
(перелік акціонерів, складається на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів 
повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на 
загальних зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та 
документ, що посвідчує особу. 

перелІК питань, вКлючениХ до проеКту порядКу денного 
поЗачерговиХ ЗагальниХ ЗборІв:

1. обрання членів лічильної комісії;
2. обрання голови та секретаря Загальних зборів;
3. погодження оформлення в заставу часток в статутному капі-

талі тов «лиманська енерджи 1», тов «лиманська енерджи 2», 
тов «франко солар», тов «франко піві» та затвердження проектів 
відповідних договорів застави;

4. надання повноважень генеральному директору товариства 
на підписання договорів застави часток в статутному капіталі 
тов «лиманська енерджи 1», тов «лиманська енерджи 2», 
тов «франко солар», тов «франко піві».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного – www.neptunsolar.com.ua 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», 
пропозиції що до питань, включених до проекту Порядку денного За-
гальних зборів акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акці-
онером не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, 
а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 
днів до дати проведення Загальних зборів та мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціо-
нерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядо-
вої ради - незалежного директора. Зміни вносяться лише шляхом вклю-
чення нових питань та проектів рішень. 

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються 
у письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найме-
нування) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або 
класу належних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропо-
нується до складу органів Товариства, то додатково зазначається кіль-
кість, тип та /або клас акцій, що належать кандидату.

Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні то-
вариства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою:
56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, 

пл. Центральна, буд. 1. к.1
З проектами документів, що стосуються Загальних зборів і є необхід-

ними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери мо-
жуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (56520, Микола-
ївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, 
буд. 1 к.1.) у робочі дні з 9-00 години до 18-00 години, а в день проведен-
ня загальних зборів – за місцем їх проведення: 56520, Миколаївська об-
ласть, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1. к.1. 

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є гене-
ральний директор Товариства, Чайка Олександр Миколайович.

довідки за телефонами: (0512) 50-03-17. та за місцем знаходження 
Товариства (56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Та-
борівка, пл. Центральна, буд. 1. к.1. )

член наглядової ради юнчжі чень

публІчне аКцІонерне товариство 
«весКо»

повне найменування емітента: 

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

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

публічне акціонерне товари-
ство «веско»
публічне акціонерне товари-
ство
00282049

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

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про прийняття 
рішення про надання згоди на 
вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересова-
ність

текст повідомлення:
31 березня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 

№58) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Товариству з обме-
женою вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ Агро», м. Київ, Шевченкiвський 
р-н., провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 39458102, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить 90000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 
2016 рiк складає 2001659 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 
4,4963%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв 
може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома плате-
жами); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за 
розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути 
зроблений не пiзнiше 05.07.2017 року; фiнансова допомога може 
бути повернена Позичальником достроково.

31 березня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№58) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Товариству з обме-
женою вiдповiдальнiстю «ЮМГ Трейдiнг», м. Київ, Шевченкiвський 
р-н., провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 38475263, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить 200000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» 
за 2016 рiк складає 2001659 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» стано-
вить 9,9917%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових 
коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома 
платежами); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними 
за розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має 
бути зроблений не пiзнiше 05.07.2017 року; фiнансова допомога може 
бути повернена достроково.

31 березня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№58) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Предметом правочину (до-
даткової угоди №1) є внесення змiн до договору №200117/01-ФП вiд 
20.01.2017 р. щодо змiни строку надання та строку повернення 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, укладеному з При-
ватним акцiонерним товариством «Систем Кепiтал Менеджмент»,  
м.Донецьк, вул.Мар'їнська, 1, код за ЄДРПОУ 31227326, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить 150000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» 
за 2016 рiк складає 20016598 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» стано-
вить 7,4938%. Iншi iстотнi умови правочину: позикодавець надає по-
зику (поворотну фiнансову допомогу) у безготiвковiй формi шляхом 
перерахування суми грошових коштiв на поточний рахунок Позичаль-
ника не пiзнiше 30.09.2017 р.; повернення фiнансової допомоги може 
робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний 
розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 06.10.2017 року.

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

генеральний директор  Є.в. цимарман
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рІчна ІнформацІя за 2016 рік
емітента цінних паперів

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

1. повне найменування емітента, код за Єдрпоу, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Завод сантехнiчних заготовок», 05503272, Україна, 03062 
м.Київ вул. Екскаваторна, буд. 24, (044) 501-06-78

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://www.zstz.kiev.ua/shareholders.shtml

4. найменування, код за Єдрпоу аудиторської фірми (п.І.б. ау-
дитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«АФ «АРКА» , 01204513

5. Інформація про загальні збори: 
10.06.2016 проведено річні загальні збори. Перелiк питань, що рогля-

дались на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї зборiв. 2.За-
твердження регламенту роботи зборiв.3.Звiт Правлiння Товариства про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi 
та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту.4.Звiт Наглядової 
ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за результатами роз-
гляду звiту.5.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi та прийняття 
рiшення за результатами розгляду звiту.6.Затвердження рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2015 рiк.7.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) 
за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi. Затвердження розмiру, по-
рядку i строку виплати дивiдендiв.8.Змiна типу Товариства на Приватне 
акцiонерне товариство «Завод сантехнiчних заготовок» та надання 
Головi правлiння Вiдкритого акцiонерного товариства «Завод сантехнiчних 
заготовок» повноважень для проведення державної реєстрацiї змiни 
типу Товариства, замiни Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй та де-
понування глобального сертифiкату, а також на всi iншi дiї пов'язанi зi 
змiною типу Товариства.9.Внесення змiн до Статуту Вiдкритого 
акцiонерного товариства «Завод сантехнiчних заготовок» шляхом викла-
дення його в новiй редакцiї та надання Головi правлiння Товариства по-
вноважень для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Приватного 
акцiонерного товариства «Завод сантехнiчних заготовок».10.Внесення 
змiн до Положення про Загальнi збори Товариства шляхом викладення 
його в новiй редакцiї.11.Внесення змiн до Положення про Наглядову 
раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.12.Внесення 
змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладен-
ня його в новiй редакцiї.13.Внесення змiн до Положення про порядок 
збiльшення (зменшення) статутного капiталу Товариства шляхом викла-
дення його у новiй редакцiї.14.Внесення змiн до Положення про посадо-
вих осiб Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.Особи, що 
подавали пропозицiї до порядку денного: пропозицiй не було. Результати 
розгляду питань порядку денного:1)1.1. Обрати лiчильну комiсiю зборiв у 
складi:Голова лiчильної комiсiї - Макарова Оксана Володимирiвна. Член 
лiчильної комiсiї - Луппа Тетяна Олександрiвна.2)2.1. Затвердити регла-
мент роботи зборiв: 1. Виступи з питань порядку денного зборiв:- осно-
вна доповiдь - до 20 хв.- спiвдоповiдь - до 10 хв.Виступи в дебатах (об-
говорення доповiдей) - до 2 хв., але не бiльше 10 хв. з кожного питання. 
2.Вiдповiдi на запитання - до 10 хв. з кожного питання. 3. Заключне слово 
до 10 хв. 4. Роботу зборiв закiнчити без перерви. 5. Рiшення з питань по-
рядку денного ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. 
Обробка бюлетенiв здiйснюється за допомогою електронних засобiв. Ре-
зультати голосування оголошуються Головою лiчильної комiсiї. 6. Для 
виступу на зборах слово надається Головою зборiв. 7. Запитання при-
ймаються секретарiатом зборiв письмово. Записки до секретарiату пере-
даються через членiв лiчильної комiсiї, що знаходяться в залi. 8. Питан-
ня приватного характеру та не передбаченi порядком денним на зборах 
не розглядаються. 3)3.1. Затвердити звiт Правлiння Товариства про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 
4)4.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.5)5.1. За-
твердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi.6)6.1. За-
твердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 рiк.7)7.1. У зв'язку 
з вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2015 р. - 
дивiденди не виплачувати.8)8.1. Змiнити тип Товариства на Приватне 
акцiонерне товариство «Завод сантехнiчних заготовок» та надання 
Головi правлiння Вiдкритого акцiонерного товариства «Завод сантехнiчних 
заготовок» повноважень для проведення державної реєстрацiї змiни 
типу Товариства, замiни Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй та де-
понування глобального сертифiкату, а також на всi iншi дiї пов'язанi зi 

змiною типу Товариства.9)9.1. Внести змiни та доповнення до Статуту 
Товариства. 9.2. Затвердити Статут Товариства шляхом викладення його 
у новiй редакцiї. 9.3. Доручити Головi правлiння Товариства Венжику 
Сергiю Юрiйовичу пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. 9.4. Упо-
вноважити Голову правлiння Товариства Венжика Сергiя Юрiйовича, з 
правом передоручення iншим особам на його розсуд, здiйснити заходи, 
пов'язанi з реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства».10)10.1. Вне-
сти змiни до Положення про Загальнi збори Товариства шляхом викла-
дення його в новiй редакцiї.11)11.1. Внести змiни до Положення про На-
глядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 
12)12.1.  Внести змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства 
шляхом викладення його в новiй редакцiї.13)13.1. Внести змiни до По-
ложення про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу Това-
риства шляхом викладення його у новiй редакцiї.14)14.1. Внести змiни 
до Положення про посадових осiб Товариства шляхом викладення його 
у новiй редакцiї.

03.11.2016 проведено позачергові загальні збори. Перелiк питань, що 
роглядались на загальних зборах: 1)Обрання лiчильної комiсiї зборiв. 
2)Затвердження регламенту роботи зборiв.3)Внесення змiн до Статуту 
Приватного акцiонерного товариства «Завод сантехнiчних заготовок» 
шляхом викладення його в новiй редакцiї та надання директору Товари-
ства повноважень для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту При-
ватного акцiонерного товариства «Завод сантехнiчних заготовок».4)Вне-
сення змiн до Положення про Загальнi збори Товариства шляхом 
викладення його в новiй редакцiї.5)Внесення змiн до Положення про На-
глядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 
6)Скасування Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.7)Затвер-
дження Положення про Ревiзора Товариства.8)Скасування Положення 
про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу Товариства. 
9)Скасування Положення про посадових осiб Товариства.10)Вiдкликання 
(в тому числi дострокове вiдкликання) членiв Наглядової ради 
Товариства.11)Обрання членiв Наглядової ради Товариства.12)Затвер-
дження умов цивiльно-правового договору, що укладається iз членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та 
призначення особи, уповноваженої на пiдписання договору iз членами 
Наглядової ради вiд iменi Товариства.13)Вiдкликання (в тому числi до-
строкове вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.14)Обрання 
Ревiзора Товариства.15)Затвердження умов цивiльно-правового догово-
ру з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди та 
призначення особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правового 
договору з Ревiзором вiд iменi Товариства.Особи, що подавали пропозицiї 
до порядку денного: пропозицiй не було.Особа, що iнiцiювала проведен-
ня загальних зборiв: наглядова рада ПрАТ «Завод сантехнiчних загото-
вок». Результати розгляду питань порядку денного:1)1.1. Обрати лiчильну 
комiсiю зборiв у складi: Голова лiчильної комiсiї - Чернiков Олександр 
Володимирович. Член лiчильної комiсiї - Луппа Тетяна Олександрiвна. 
2)2.1. Затвердити регламент роботи зборiв:1. Виступи з питань порядку 
денного зборiв:- основна доповiдь - до 20 хв.- спiвдоповiдь - до 10 хв.
Виступи в дебатах (обговорення доповiдей) - до 2 хв., але не бiльше 
10  хв. з кожного питання.2.Вiдповiдi на запитання - до 10 хв. з кожного 
питання.3. Заключне слово до 10 хв.4. Рiшення ухвалюються голосуван-
ням з використанням бюлетенiв. Обробка бюлетенiв здiйснюється за до-
помогою електронних засобiв. Результати голосування оголошуються 
Головою лiчильної комiсiї.5. Для виступу на зборах слово надається Го-
ловою зборiв.6. Запитання приймаються Секретарем зборiв письмово. 
Записки до секретарiату передаються через членiв лiчильної комiсiї, що 
знаходяться в залi.7.Питання приватного характеру та не передбаченi 
порядком денним на зборах не розглядаються.3)3.1. Внести змiни та до-
повнення до Статуту Приватного акцiонерного товариства «Завод 
сантехнiчних заготовок».3.2. Затвердити Статут Приватного акцiонерного 
товариства «Завод сантехнiчних заготовок» шляхом викладення його у 
новiй редакцiї.3.3. Доручити Директору Товариства Венжику Сергiю 
Юрiйовичу пiдписати нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного 
товариства «Завод сантехнiчних заготовок».3.4. Уповноважити Директо-
ра Товариства Венжика Сергiя Юрiйовича, з правом передоручення 
iншим особам на його розсуд, здiйснити заходи, пов'язанi з реєстрацiєю 
нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Завод 
сантехнiчних заготовок».4)4.1. Внести змiни до Положення про Загальнi 
збори Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.5)5.1. Внести 
змiни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладен-
ня його в новiй редакцiї.6)6.1. Скасувати Положення про Ревiзiйну комiсiю 
Товариства.7)7.1. Затвердити Положення про Ревiзора Товариства. 
8)8.1. Скасувати Положення про порядок збiльшення (зменшення) ста-
тутного капiталу Товариства.9)9.1. Скасувати Положення про посадових 
осiб Товариства.10)10.1. Вiдкликати членiв Наглядової ради Товари-
ства:- Брусова Олексiя Iллiча;- Стебляна Олексiя Iвановича;- Цибулiну 
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Вiкторiю Iванiвну».11)Обрати до складу Наглядової ради Товариства:- 
Семенюка Володимира Володимировича;- Брусова Олексiя Iллiча;- На-
уменко Олену Вiкторiвну, яка представляє iнтереси акцiонера ТОВ 
«Теплоенергосервiс».12)12.1. Затвердити умови цивiльно-правового до-
говору, що укладається iз членами Наглядової ради Товариства та вста-
новити наведенi у ньому розмiри винагороди членам Наглядової ради 
Товариства.12.2. Уповноважити Голову Загальних зборiв Товариства 
укласти та пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр iз 
членами Наглядової ради.12.3. Затвердити щорiчний кошторис гранич-
них виплат на утримання Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до 
умов цивiльно-правового договору, зазначених у пунктi 12.1. вище.  
12.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, пе-
редбачених пунктом 12.3. у фiнансовi плани (бюджети) Товариства. 
13) 13.1. Вiдкликати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства:- Висоцьку Аллу 
Миколаївну; - Чепелюк Тетяну Василiвну - представника ТОВ «Тепло-
енергосервiс»;- Юрченко Вiкторiю Олександрiвну - представника 
ТОВ «Промгазiнвест».14) 14.1 Обрати Ревiзором Товариства Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Теплоенергосервiс».15) 15.1. Затверди-
ти умови цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства та вста-
новити наведенi у ньому розмiри винагороди Ревiзору Товариства.  
15.2. Уповноважити Голову Загальних зборiв Товариства укласти та 
пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з Ревiзором 
Товариства. 15.3. Затвердити щорiчний кошторис граничних виплат на 
утримання Ревiзора Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового 
договору, зазначених у пунктi 15.1. вище. 15.4. Виконавчому органу Това-

риства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 15.3. у 
фiнансовi плани (бюджети) Товариства

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 52340 54517
Основні засоби (за залишковою вартістю) 46426,7 47634
Довгострокові фінансові інвестиції 4519,2 3701,7
Виробничі запаси 176 2051,4
Сумарна дебіторська заборгованість 130,1 801,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 710,8 132,6
Власний капітал 22957,5 26643,9
Статутний капітал 397,7 397,7
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-40177,4 -36491

Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

23221,4 21305

Поточні зобов’язання і забезпечення 6161,1 6568,1
Чистий прибуток (збиток) -3686,4 -566,3

приватне аКцІонерне товариство 
«вІЗІКом»

(далі – Товариство) повідомляє про внесення змін до порядку ден-
ного Чергових Загальних зборів Акціонерів (далі - Загальні збори), які 
відбудуться 21 квітня 2017р. о 12:00 за місцезнаходженням Товари-
ства: 01001, місто Київ, вулиця велика житомирська, буди-
нок 25/2, перший поверх, офіс компанії «візіком», кімната пере-
говорів (оголошення про скликання Загальних зборів опубліковано в 
офіційному виданні ДКЦПФР «Відомості ДКЦПФР» № 56 від 23 бе-
резня 2017 р., розміщене на веб-сайті НКЦПФР).

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
пропозиції Акціонера, який є власником більше 5 відсотків простих 
акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів. 

у зв’язку зі значними змінами, а саме включення двох питань 
порядок денний викладається в новій редакції:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів та затверджен-

ня регламенту Загальних зборів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Директора.

4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради

5. Звіт Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізора.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 
(річного звіту Товариства) за 2016 рік та основних напрямків діяль-
ності на 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покрит-
тя збитків) за 2016 рік.

7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів, та вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-
ність та надання повноважень на укладання таких угод.

8. Про зміну місцезнаходження Товариства.
9. Про затвердження та підписання Статуту Товариства у новій 

редакції.
10. Про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомос-
тей про персональний та чисельний склад Акціонерів Товариства.

11. Призначення відповідальної особи за проведення державної 
реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Нагадуємо, що для участі у Загальних зборах Акціонерам необхід-
но мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представ-
никам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чин-
ного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Підтверджую достовірність інформації що міститься у повідом-
ленні.

директор прат «вІЗІКом»  Колінько в.в.

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

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

1. Повне найменування емітента: публIчне аКцIонерне 
товариство по гаЗопостачанню та гаЗи фI-
Ка цIї «ХмельницьКгаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05395598
3. Місцезнаходження: 29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, 

просп. Миру, 41
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 71-22-20 71-04-62
5. Електронна поштова адреса: Olena.Schabelska@kmgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://km.104.ua/ 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (далi - Това-
риство) 31.03.2017р., з метою забезпечення надання послуг з розподiлу 
природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, прийнято 
рiшення попередньо надати згоду на вчинення (укладення) Товариством 
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення значних 
правочинiв (договорiв) на:

- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 282 200 000,00 
грн. (двiстi вiсiмдесят два мiльйони двiстi тисяч гривень 00 копiйок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 
282 200 000,00 грн. (двiстi вiсiмдесят два мiльйони двiстi тисяч гривень 
00 копiйок);

- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 916 900 000,00 грн. (дев’ятсот шiстнадцять мiльйонiв дев’ятсот 
тисяч гривень 00 копiйок);

- виконання iнвестицiйної програми, затвердженої НКРЕКП України, 
граничною сукупною вартiстю 98 900 000,00 грн. (дев’яносто вiсiм 
мiльйонiв дев’ятсот тисяч гривень 00 копiйок).

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 2 002 191 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства – 78,9235%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 342049; кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах акцiонерiв - 280930; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «За» прийняття рiшення - 
187689; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Проти» прийняття 
рiшення – 1050.

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 юрченко михайло борисович
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2017
(дата)
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

приватне аКцIонерне 
товариство «науКово-
виробниче об’Єднання 
«ХаймеК», 20369517, Донецька, 
83048, м. Донецьк, вул. Унiвер си-
тетська, 93а, (062) 311-10-82

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

30.03.2017

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

hymec.com.ua

приватне аКцIонерне товариство 
«дтеК павлоградвугIлля»

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 ТОВА-

РИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
2. Код за ЄДРПОУ-00178353
3. Місцезнаходження-51400, Днiпропетровська область, мiсто 

Павлоград, Соборна, 76
4. Міжміський код, телефон та факс-(0563) 26-85-64 -
5. Електронна поштова адреса-FlerikTV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації-www.dtek.com
7. Вид особливої інформації-Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заін-
тересованість

II. текст повідомлення
31 березня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛО-

ГРАД ВУГIЛЛЯ» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
Товариством Правочину iз заiнтересованiстю, а саме договору про 
надання послуг.

ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є 
афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої 
особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.
2. Найменування посади воронiн сергiй 

анатолiйович 
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариство 
«маКо ХолдIнг»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

РИСТВО «МАКО ХОЛДIНГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 34436105
3. Місцезнаходження: 83015 мiсто Донецьк , проспект Богдана 

Хмельницького, будинок 102
4. Міжміський код, телефон та факс: (050) 648-28-41, -
5. Електронна поштова адреса: mh@mako-holding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://34436105.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

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

ІІ. текст повідомлення 
Згідно з рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «МАКО ХОЛДIНГ» вiд 31.03.2017 року:
З «01» квітня 2017 року продовжити термін дії контракту №1-2014/ГД/В 

від «01» квітня 2014 року з Генеральним директором Товариства Воло-
буєвим Альбертом Віталійовичем (посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надала; не володіє акціями Товариства; непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посади, які 
обіймав протягом останніх п'яти років - заступник директора, генераль-
ний директор), на строк до «31» березня 2020 року.

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  волобуєв а.в.
31.03.2017

публIчне аКцIонерне товариство 
«новоград-волинсьКий ХлIбоЗавод»

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Новоград-Волинський хлiбозавод»

2. Код за ЄДРПОУ 00377785
3. Місцезнаходження 11701, м. Новоград-Волинський, 

вул. Героїв Майдану, 10
4. Міжміський код, телефон та факс 0414153004 0414156181
5. Електронна поштова адреса nv-hlib@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.nvhlib.com.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 27.03.2017 р. прийнято рiшення про 

виплату дивiдендiв за 2016 рiк (Протокол № 21 вiд 27.03.2017 р.). Нагля-
довою радою 04.04.2017 р. визначена дата складання перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв, станом на 19.04.2017 р. Розмiр 
дивiдендiв, що пiдлягають виплатi - 1240000 грн. Строк виплати дивiдендiв 
з 15.05.2017 р. по 15.11.2017 р. Спосiб виплати дивiдендiв - через депози-
тарну систему України. Порядок виплати дивiдендiв – кiлькома частками 
пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв. Дати 
таких виплат на момент прийняття рiшення невiдомi, виплата буде 
здiйснюватись виходячи з фiнансових можливостей 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 портянко сергiй федорович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.04.2017
(дата)

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

паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів за 2016 рік

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

приватне аКцIонерне 
то ва рист во «го го лIвсь-
Ка стрIчКо тКацьКа фаб-
ри Ка», 00307655, вул.Куйбишева, 
буд.7, с.Гоголів, Броварський р-н, Київ-
ська область, 07452, (04594) 27-285

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

03.04.2017

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

http://gogoliv-lenta.all.biz
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приватне аКцІонерне товариство 
«Іста-центр»

повідомлення 
про внесення змін до порядку денного чергових загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр» (далі по тексту – Товари-
ство) ЄДРПОУ 23073489 м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 повідомляє про вне-
сення змін до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів (далі по 
тексту – збори) ПрАТ «Іста-Центр», які відбудуться 19 квітня 2017 року о 10.45 
за адресою: м. дніпро, вул. Курсантська, 30, 3-й поверх, конференц-зал 
№1. Початок реєстрації акціонерів о 10.00, закінчення - 10.30 в день зборів.

Зміни до порядку денного зборів вносяться за пропозицією акціонера 
Товариства, який володіє 40 % простих іменних акцій Товариства, шляхом 
включення питання до порядку денного, а саме:

п.20 «Про вихід Товариства з числа учасників Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Торговий дім «Іста».

п.21 «Про припинення повноважень лічильної комісії».
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо пи-

тань порядку денного зборів у Правлінні Товариства у робочі дні з 10.00 до 
16.00 годин за місцезнаходженням Товариства: м. Дніпро, вул. Курсант-
ська, 30, 3-й поверх, кімната №2. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є голова правління Товариства 
Ковальчук Володимир Петрович. 

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 790-75-49.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
голова правління  Ковальчук в.п. 

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: публIчне аКцIонерне 
товариство «полтавсьКий алмаЗний Iнстру-
мент»

2. Код за ЄДРПОУ: 33804724
3. Місцезнаходження: 36023 м. Полтава, вул. Ціолковського, буд. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532 503834, 0532 503820
5. Електронна поштова адреса: yurist@poltavadiamond.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення 
Відповідно до повідомлень з доданими виписками депозитарної уста-

нови отриманих ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 
власників акцій 31.03.2017 року за вх. №190, вх. №191 відбулась зміна 
власника, якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

Компанія Rendorz Holdings Limited, (місцезнаходження: 2-4 Arch. 
Makarios III Avenue, 9 Floor, Capital Center, Nicosia,Cyprus), яка володіла 
акціями емітента в кількості 6 260 305 штук, не володіє акціями емітента. 
Розмір частки акціонера до зміни розміру пакета акцій в загальній кількос-
ті акцій - 74,707539%, в загальній кількості голосуючих акцій - 79,355%. 
Розмір часки акціонера після зміни розміру пакета акцій в загальній кіль-
кості акцій - 0%, в загальній кількості голосуючих акцій - 0%.

Відповідно до повідомлення з доданими виписками депозитарної уста-
нови отриманого ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 
акціонера 31.03.2017 року за вх. №190 відбулась зміна власника, якому 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

Фізична особа, яка не володіла акціями емітента , володіє акціями емі-
тента в кількості 3 915 847 штук. Розмір частки акціонера до зміни розміру 
пакета акцій в загальній кількості акцій - 0%, в загальній кількості голосую-
чих акцій - 0%. Розмір часки акціонера після зміни розміру пакета акцій в 
загальній кількості акцій - 46,7299%, в загальній кількості голосуючих ак-
цій - 49,637%.

Відповідно до повідомлення з доданими виписками депозитарної уста-
нови отриманого ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 
акціонера 31.03.2017 року за вх. №191 відбулась зміна власника, якому 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

Фізична особа, яка не володіла акціями емітента , володіє акціями емі-
тента в кількості 3 778 014 штук. Розмір частки акціонера до зміни розміру 
пакета акцій в загальній кількості акцій - 0%, в загальній кількості голосую-
чих акцій - 0%. Розмір часки акціонера після зміни розміру пакета акцій в 
загальній кількості акцій - 45,0850%, в загальній кількості голосуючих ак-
цій - 47,89%.

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

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

директор                      басан І.л.,  03.04.2017 р.

приватне аКцIонерне товариство 
«страХова КомпанIя «IндустрIальна»

особлива інформація 
 (інформація про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
 емітента

відомості про прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення значних правочинів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНДУСТРIАЛЬНА»

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товари-
ство

3. Місцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65
4. Код за ЄДРПОУ: 32920354
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 593-73-20 (044) 593-73-
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6. Електронна поштова адреса: info@industrials.com.ua
7. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 03.04.2017
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину при-

йнято Наглядовою радою ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«IНДУСТРIАЛЬНА» 31 березня 2017 року. Предметом правочину є 
продаж iменних вiдсоткових облiгацiй серiї G, бездокументарної фор-
ми випуску. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, 
складає 4 260 554,80 грн. (чотири мiльйони двiстi шiстдесят тисяч 
п’ятсот п’ятдесят чотири гривнi вiсiмдесятi копiйок), без ПДВ. Вартiсть 
активiв ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНДУСТРIАЛЬНА» за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 41 284 тис. грн. 
Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНДУСТРIАЛЬНА» за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 10,32 
вiдсоткiв. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, 
що не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «IНДУСТРIАЛЬНА» не визначенi.

голова правлiння  Кравцова свiтлана борисiвна, 
03.04.2017 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариство страХова КомпанIя «галицьКа»

2. Код за ЄДРПОУ: 22186790
3. Місцезнаходження: 76018, м. Iвано-Франкiвськ, Васлiянок, 22
4. Міжміський 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 зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. текст повідомлення
Емiтент ПрАТ СК «Галицька» (код ЄДРПОУ – 22186790) на пiдставi 

iнформацiї отриманої 31.03.2017 року, вих.№ 22/17, вiд ТзОВ «Захiдний 
реєстр», iнформує про змiни, що вiдбулися у складi власникiв акцiй, яким 
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента.

Пакет акцiй фiзичної особи, що становив 58,5405 % загальної кiлькостi 
акцiй Товариства та 59,4026 % загальної кiлькостi голосуючих акцiй Това-
риства або 99519 шт. простих iменних акцій, зменшився i становить 0 % 
загальної кiлькостi акцiй Товариства та 0 % загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй Товариства.

Пакет акцiй фiзичної особи, що становив 19,5117 % загальної кiлькостi 
акцiй Товариства та 19,7990 % загальної кiлькостi голосуючих акцiй Това-
риства або 33170 шт. простих iменних акцій, зменшився i становить 0 % 
загальної кiлькостi акцiй Товариства та 0 % загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй Товариства.

Пакет акцiй фiзичної особи, що становив 3,1176 % загальної кiлькостi 
акцiй Товариства та 3,1635 % загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товари-
ства або 5300 шт. простих iменних акцій, збiльшився i становить 91,4147  % 
загальної кiлькостi акцiй Товариства та 92,7608 % загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй Товариства або 155405 шт. простих iменних акцiй.

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

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

голова правління торб'як михала петрович
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Долинський хлібозавод»; 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
00378804; 1.3.Місцезнаходження емітента: 28500, Кіровоградська обл.,  
м. Долинська, пров. Котовського,2; 1.4. Міжміський код, телефон, факс 
емітента: (05234)3-14-41; 1.5. Електронна поштова адреса емітента: 
00378804@at24.com.ua; 1.6. Cторінка в мережі Інтернет для розкриття ін-
формації: dolhlib.at24.com.ua; 1.7. вид особливої інформації: відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

Голова Наглядової Ради Монашок Микола Дмитрович паспорт ЕА 
154310 виданий 12.11.1996 р. Новгородкiвським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй обл. Припинено повноваження згiдно з Рiшенням черго-
вих Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 31.03.04.2017р. ) у 
зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень Голови Наглядової Ради. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На 
посадi Голови Наглядової Ради перебував з 20.04.2011 р. Володiє часткою 
у статутному капiталi товариства – 62,398 %.

Член Наглядової Ради Буюклi Олександр Петрович паспорт КК 315939 
виданий 11.10.1999 р.Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй 
областi. Припинено повноваження члена Наглядової Ради згiдно з 
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 
31.03.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. На посадi чле-
на Наглядової Ради перебував з 03.03.2014р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє.

Член Наглядової Ради Гришин Олег Анатолiйович паспорт ЕА 180302 , 
виданий 25.10.1996 р. Долинським РВ УМВС України в Кiровоградськiй 
областi. Припинено повноваження посаду члена Наглядової Ради згiдно з 
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 
31.03.2017р.) Займав вказану посаду з 03.04.2014р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства 
не володiє.

Голова Ревiзiйної комiсiї Вiкован Любов Євгенiївна паспорт ЕА 571413 
виданий 20.04.1999 р. Долинським РВ УМВС України в Кiровоградськiй 
областi.припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї згiдно з 
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 1 
вiд31.03.2017р.) перебувала на вказанiй посадi з 20.04.2011 р. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товари-
ства не володiє.

Член Ревiзiйної комiсiї Острiченко Ганна Михайлiвна паспорт ЕА 
200634 виданий 26.06.1996р. Долинським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi. Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї 
згiдно з Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 
31.03.2017р.) Перебувала на посадi з 03.04.2014р. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не 
володiє..

Член Ревiзiйної комiсiї Савула Любов Михайлiвна паспорт ЕА 096517 
виданий 05.05.1996р. Долинським РВ УМВС України в Кiровоградськiй 
областi. Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї згiдно з 
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 
31.03.2017р.) перебувала на вказанiй посадi з 03.04.2017р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства 
не володiє.

Член Наглядової Ради Монашок Микола Дмитрович паспорт ЕА 154310 
виданий 12.11.1996 р. Новгородкiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй 
областi. Обрано на посаду члена Наглядової Ради згiдно з Рiшенням чер-
гових Загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 31.03.2017р. ) 
термiном на 3 роки. Останнi 5 рокiв займав посаду Голови Наглядової 
Ради та працював директором ПП ПА» МЮНТ». Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою у статутному 
капiталi товариства – 62,398 %.

Член Наглядової Ради Крамаренко Iгор Павлович( паспортЕА 052134 
вид. 20.04.1996р. Новгородкiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй 
областi )- представник акцiонера Монашка Миколи Дмитровича, обраний 
на посаду члена Наглядової Ради згiдно з рiшенням рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв( Протокол №1 вiд 31.03.2017р.) термiном на 3 роки.Не-
погашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями 
Товариства не володiє.

Член Наглядової Ради Когадько Юрiй Миколайович (паспортЕВ 383667 
виданий 22.01.2015р. Устинiвським РС УГМС України в Кiровоградськiй 
обл.) представник акцiонера Монашка Миколи Дмитровича. Обраний на 
посаду члена Наглядової Ради згiдно Рiшення рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв ( Протокол №1 вiд 31.03.2017р.) термiном на 3 роки. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Акцiями Товари-
ства не володiє. 

Член Ревiзiйної комiсiї Вiкован Любов Євгенiївна паспорт ЕА 571413 
виданий 20.04.1999 р. Долинським РВ УМВС України в Кiровоградськiй 

област) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї згiдно з Рiшенням чер-
гових Загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 1 вiд31.03.2017р.) 
термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв працювала касиром ПАТ « 
Долинський хлiбозавод». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Акцiями Товариства не володiє.

Член Ревiзiйної комiсiї Острiченко Ганна Михайлiвна паспорт ЕА 
200634 виданий 26.06.1996р. Долинським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi обрано на посаду згiдно з Рiшенням чергових За-
гальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 31.03.2017р.) термiном на 3 
роки. Останнi 5 рокiв працювала комiрником ПАТ «Долинський хлiбозавод». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями 
Товариства не володiє.

Член Ревiзiйної комiсiї Савула Любов Михайлiвна паспорт ЕА 096517 
виданий 05.05.1996р. Долинським РВ УМВС України в Кiровоградськiй 
областi. обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї згiдно з Рiшенням чер-
гових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 31.03.2017р.) терм-
ном на 3 роки. Останнi 5 рокiв працювала комiрником ПАТ « Долинський 
хлiбозавод» Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Акцiями Товариства не володiє.

директор  пугач сергій вікторович 

вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Чергови-
ми загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 31.03.2017р.) при-
йнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством у перiод з 31.03.2017р. до наступних загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства, але не пiзнiше 30.04.2018р., якщо гранична 
вартiсть майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинiв 
буде бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк, а саме: правочинiв, направлених на отримання Това-
риством грошових коштiв (позики, кредитiв), договорiв поставки, купiвлi-
продажу, надання послуг, договорiв застави майна Товариства, договорiв 
поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), 
договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотеки (в тому числi 
стосовно нерухомого майна Товариства) та iнших договорiв на суму 
бiльшу нiж 2 943 500,00 гривень або еквiвалент цiєї суми в євро чи дола-
рах США, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України 
на день пiдрахунку граничної сукупної вартостi. Пiд значним правочином 
слiд також розумiти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену 
вище суму, до дiючих договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi Това-
риством. Уповноважити з правом передоручення Директора, Товариства 
на укладання кожного такого правочину вiд iменi Товариства з правом 
пiдпису договорiв/додаткових угод/контрактiв та iнших документiв, 
необхiдних для укладання цих правочинiв. Кiлькiсть зазначених вище 
правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду, необмеже-
на. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 750952 шт.; Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в зборах- 641952 шт.; За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували « ЗА» - 641952 ; За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували « ПРОТИ» -0

директор  пугач сергій вікторович 

вид особливої інформації: 
відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів:
Рiшенням чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2017р. 

прийнято Рiшення про затвердження рiшення Наглядової Ради Товари-
ства вiд 04.08.2016р., яким було затверджено умови Договору поставки № 
03/2016 вiд 01.03.2016р. для ПП ПА « МЮНТ» ячмiню та кукурудзи вро-
жаю 2015р. в кiлькостi 92225 кг. Остаточна цiна договору формується 
шляхом помноження кiлькостi фактично поставленого товару на цiну за 1 
метричну тону Товару. 04.08.2016р. поставка Товару досягла суми 1541 
100,00 грн., що становило 13,93% вартостi активiв товарситва станом на 
31.12.2015р. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства- 750952 шт; 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в зборах- 641952 
шт.; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували « ЗА» – 
641952; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували « ПРО-
ТИ» -0. Рiшенням чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 
31.03.2017р. прийнято Рiшення пр затвердження рiшення Наглядової 
Ради Товариства вiд 11.11.2016р., яким було затверджено умови Договору 
поставки № 319_000408 вiд 11.11.2016р. для ТОВ « АДМ» ТРЕЙДIНГ 
УКРАЇНА» високо-олеїнового товару врожаю 2015р. в кiлькостi 200 тон.
Цiна договору склала 2100000,00 грн., що становить 118,99 % вартостi 
активiв товариства станом на 31.12.2015р. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй Товариства- 750952 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi в зборах- 641952 шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували « ЗА» – 641952. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували « проти» -0.

директор  пугач сергій вікторович 

публIчне аКцIонерне товариство «долинсьКий ХлІбоЗавод»
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приватне аКцIонерне товариство 
«паж-ХолдIнг»

повідомлення про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПАЖ-ХОЛДIНГ»
2. Код за ЄДРПОУ 21738980
3. Місцезнаходження 43023, м.Луцьк, вул. Карбишева 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0332 786040 0332 786041

5. Електронна поштова адреса pazh.holding@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

www.pag.voltex-melange.com

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішен-
ня про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів

№ 
з/п

дата 
прий-
няття 

рішення

гранична 
сукупність 

вартості 
правочинів 

(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності  
(тис. грн)

співвідношення 
граничної 
сукупності 

вартості 
правочинів до 

вартості активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності  

(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 31.03.2017 1500 6505 23

Зміст інформації:
На загальних зборах акцiонерiв 31.03.2017р. прийняте рiшення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з 
граничною сукупною вартiстю до 1500 тис.грн. Характер 
правочинiв — придбання-продаж основних засобiв. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй становить 918 штук, для участi у збо-
рах зареєструвались акцiонери, яким належить 918 штук голосу-
ючих акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстро-
ваних голосуючих акцiй.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади  переходько юрiй анатолiйович

повідомлення про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВОЛТЕКС-
МЕЛАНЖ»

2. Код за ЄДРПОУ 30006829
3. Місцезнаходження 43023, Луцьк, Карбишева 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0332 786040 0332 786041
5. Електронна поштова адреса info@voltex-melange.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

voltex-melange.com

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

дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-

ження)

поса-
да

прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

паспортні 
дані фізичної 

особи або 
ідентифіка-

ційний код за 
Єдрпоу 

юридичної 
особи

розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6

30.03.2016 звільнено

Голо-
вний 

бухгал-
тер

Денисюк 
Людмила 
Вiкторiвна

АС 130357 
15.01.1997 

Луцьким МУ 
УМВС України 
у Волинськiй 

областi

0

Зміст інформації:

Перебувала на посадi з 02.01.2002р.

30.03.2016 призначе-
но

Голо-
вний 
бух-

галтер

Яцук Iрина 
Миколаївна

АС 106699 
19.07.1996 

Луцьким МУ 
УМВС 

України у 
Волинськiй 

областi

0

Зміст інформації:
Попереднє мiсце роботи ПАТ «Укрсоцбанк», призначена наказом голо-

ви правлiння безстроково, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

приватне аКцIонерне товариство 
«едельвIКа»

повідомлення про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО  
«ЕДЕЛЬВIКА»

2. Код за ЄДРПОУ 20134458

3. Місцезнаходження 43023, Луцьк, Карбишева 2

4. Міжміський код, 
телефон та факс

0332 786040 0332 786037

5. Електронна поштова 
адреса

info@edelvika.com

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

info@edelvika.com

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

№ 
з/п

дата 
вчинення 

дії

розмір 
дивідендів, 
що підляга-
ють виплаті, 

грн.

строк 
виплати 

дивідендів

спосіб 
виплати 

дивідендів

1 2 3 4 5

1 30.03.2017 75000.00 14.04.2017 
— 15.09.2017

безпосередньо 
акціонерам

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 29.03.2017 року було прийнято 

рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам з розрахунку 1000 грн. на 
одну акцiю, по 25 тис. грн. для кожного акцiонера. Дата складення 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 14 квiтня 
2017 року. Виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. Строк ви-
плати 5 мiсяцiв.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.
2. Найменування посади переходько ю.а.
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)

приватне аКцIонерне товариство «волтеКс-меланж»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариство «Iнститут 
репродуКтивної 
медицини»

2. Код за ЄДРПОУ 22903777
3. Місцезнаходження 04107 м.Київ вул. Багговутiвська,1 

лiтера Р-2
4. Міжміський код, телефон та факс (044)503-07-59 (044)483-06-85
5. Електронна поштова адреса fd@irm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

22903777.smida.gov.ua

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

2. текст повідомлення
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол 

№03/04/17 від 03.04.2017 року) припинено повноваження ревізора Товари-
ства сидорової антонiни василiвни. Рішення прийнято у зв’язку із закінчен-
ням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: три роки. Акціями 
Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол 
№03/04/17 від 03.04.2017 року) надано повноваження ревізора Товариства 
сидоровій антонiні василiвні. Рішення прийнято у відповідності до пропо-
зицій акціонерів та Наглядової ради надати Сидоровій А.В. повноваження Ре-
візора на новий термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа останніх п’яти років: Ревізор ПрАТ «ІРМ».

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з зако-
нодавством. 3.2. Найменування посади. Генеральний директор Дахно Федiр 
Власович.

приватне аКцIонерне товариство 
«галIцIя дистилерI»

повідомлення про виникнення особливої інформації 
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ГАЛIЦIЯ 
ДИСТИЛЕРI»

2. Код за ЄДРПОУ 31274359
3. Місцезнаходження 48400, м. Бучач, Бучацький р-н, 

Тернопiльська обл., вул. 
Бариська,8А

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(03544)2-64-98 (03544)2-64-98

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

www.gdspirit.com

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

II. текст повідомлення
Наказом ПрАТ «Галiцiя Дистилерi» про припинення трудового до-

говору № 42 вiд 31.03.2017 року звiльнено з посади головного бухгал-
тера ПрАТ «Галiцiя Дистилерi» Джиджору Ольгу Iванiвну з 31.03.2017 р. 
згiдно п.1 ст.36 КЗпПУ. На посадi головного бухгалтера перебувала 
7 рокiв 2 мiсяця. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зго-
ди на розкриття паспотрних даних посадова особа не надавала. На 
посаду головного бухгалтера на даний час никого не призначено.

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

генеральний директор  татарiнов володимир володимир

повідомлення про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне то-
вариство «едельвIКа». 2. Код за ЄДРПОУ 20134458. 3. Міс-
цезнаходження 43023, Луцьк, Карбишева 2. 4. Міжміський код, телефон та 
факс 0332 786040 0332 786037. 5. Електронна поштова адреса info@
edelvika.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації info@edelvika.com. 7. Вид 
особливої інформації Відомості про прийняття рішення про розміщення 
цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

II. текст повідомлення
№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Вид цінних 
паперів, що 

розміщу-
ються

Кількість 
цінних 

паперів, що 
розміщують-

ся (шт.)

Сума цінних 
паперів, що 
розміщують-
ся (тис. грн.)

Частка від 
статутного 
капіталу (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
1 29.03.2017 Акція 

проста
3517200 35172 4689600

Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що пе-
ревищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу — 29.03.2017 р. Назва органу, що 
прийняв таке рiшення — загальнi збори акцiонерiв товариства. Вид, тип, 
кiлькiсть та сума цiнних паперiв — акцiї простi iменнi бездокументарної 
форми iснування у кiлькостi 3 517 200 (три мiльйони п’ятсот сiмнадцять 
тисяч двiстi) штук на суму 35 172 000,00 грн. (тридцять п’ять мiльйонiв сто 
сiмдесят двi тисячi) гривень 00 копiйок. Спосiб розмiщення — приватний

Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом 
додаткового випуску акцiй — статутний капiтал збiльшується на 35 172 000,00 
грн. (тридцять п’ять мiльйонiв сто сiмдесят двi тисячi) гривень 00 копiйок. 
Номiнальна вартiсть акцiй — 10 грн. (десять гривень нуль копiйок) Цiна 
розмiщення iз зазначенням способу її визначення — цiна розмiщення 
дорiвнює ринковiй вартостi акцiй та становить — 10,00 грн. (сiмдесят гри-
вень 0 копiйок) вiдповiдно до Звiту про незалежну оцiнку пакету акцiй, про-
ведену суб’єктом оцiночної дiяльностi. Розмiщення акцiй може призвести до 
змiни власника значного пакета акцiй емiтента, збiльшення частки у статут-
ному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше 
вiдсоткiв акцiй: Фiзична особа1 — до розмiщення: кiлькiсть акцiй — 25 шт., 
частка у статутному капiталi — 33,3333%; Фiзична особа2 — до розмiщення: 
кiлькiсть акцiй –– 25 шт., частка у статутному капiталi — 33,3333%; Фiзична 

особа3 — до розмiщення: кiлькiсть акцiй –– 25 шт., частка у статутному 
капiталi — 33,3333%. Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на 
яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату 
прийняття цього рiшення — 4 689 600%. Спiввiдношення (у вiдсотках) за-
гальної суми цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру 
статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення — 100%.

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що 
розмiщуються — акцiї, що розмiщуються, надають їх власникам права на 
участь в управлiннi товариством, отримання дивiдендiв, отримання у разi 
лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна това-
риства, отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть товариства та 
iншi права, визначенi чинним законодавством України та статутом Товари-
ства. Спосiб оплати цiнних паперiв — оплата за акцiї здiйснюється виключно 
грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом зараху-
вання однорiдних зустрiчних вимог. Мета розмiщення цiнних паперiв, а також 
напрями використання отриманих коштiв — Метою використання фiнансових 
ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй є змiцнення фiнансового стану то-
вариства, збiльшення гарантiй кредиторiв, напрями використання отрима-
них коштiв — збiльшення обсягiв закупiвлi сировини. Прiзвище, iм’я та по 
батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення 
цiнних паперiв; вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв, якими вони володiють 
— рiшення приймалось загальними зборами акцiонерiв товариства, в яких 
прийняли участь акцiонери, яким належить 75 (сiмдесят п’ять) штук акцiй, 
що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у за-
гальних зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного. 
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв приймалось 100 % голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, та акцiї яких є голосуючи-
ми з усiх питань порядку денного. Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї 
цiнних паперiв — можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається. 
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї — умови емiсiї не 
передбачають розмiщення привiлейованих акцiй. Товариство зобов’язується 
не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх опла-
ти, для покриття збиткiв товариства.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Найменування посади переходько ю.а.
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента товариство З обмеже-
ною вІдповІдальнІстю «лд перспеКтива»;

2. Код за ЄДРПОУ 35624120; 3.Місцезнаходження 04212, Київ, Марша-
ла Малиновського, 12 А; 4.Міжміський код, телефон та факс 044 287-55-37; 
5. Електронна поштова адреса lad.v@hotelrus.kiev.ua; 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації ld-perspektiva.kiev.ua; 7. Вид особливої інформації Зміна складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до Наказу №3-к вiд 31.03.2017 р. Дяченко Н.А. надана щорiчна 

оплачувана вiдпустка з 03.04.2017 р. по 14.04.2017 р., а також з 15.04.2017 р. 
по 21.12.2019 р. надана вiдпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 
вiку 3-х рокiв. Дані про серію та номер паспорта, дату видачі та ким виданий 
не розкриваються у зв'язку з неотриманням згоди про це від фізичної особи. 
Розмір частки посадової особи в статутному капіталі Товариства складає: 
0%. У посадових осіб Емітента немає судимостей за корисливі та посадові 

злочини. Посадова особа перебувала на посаді з 21.03.2016 р.
Вiдповiдно до Наказу №4-к вiд 31.03.2017 р. Ладику Володимиру Кос-

тянтиновичу — головному бухгалтеру Емiтента продовжити строк роботи з 
03.04.2017 р. до 21.12.2019 р. на перiод щорiчної вiдпустки та вiдпустки по 
догляду за дитиною до трьох рокiв головного бухгалтера Дяченко Н.А. Дані 
про серію та номер паспорта, дату видачі та ким виданий не розкриваються 
у зв'язку з неотриманням згоди про це від фізичної особи. У посадових осіб 
Емітента немає судимостей за корисливі та посадові злочини. Розмір част-
ки посадової особи в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Посадо-
ва особа перебуває на посадi з 14.11.2016 р. Інші посади, які обіймала по-
садова особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ 
«Пектораль», головний бухгалтер ДП ТОВ «Кармаріі», головний бухгалтер 
ТОВ «Гемма», головний бухгалтер ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА». 

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 _____________ петченко тетяна олегівна
директор                          (підпис)  М.П. (ініціали та прізвище керівника)

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

з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ — 05395598
3. Місцезнаходження — 29000, Хмельницька область, м. Хмельниць-

кий, просп. Миру, 41
4. Міжміський код, телефон та факс — (0382)71-22-20 71-04-62
5. Електронна поштова адреса — Olena.Schabelska@kmgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — https://km.104.ua/
7. Вид особливої інформації — Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв пат «ХмельницьКгаЗ», якi 
вiдбулися 31.03.2017 р. прийнято рiшення припинити повноваження:

- Голови Наглядової ради Товариства Девiда Ентонi Ховарда Брауна 
(David Antony Howard Brown) — представника акцiонера ПЕСНЕРО 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, 
який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000271% 
(1 шт. простих iменних акцiй). Згода на розкриття паспортних даних не на-
дана, представник акцiонера часткою у статутному капiталi Товариства не 
володiє. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 
01.05.2016р., на посадi Голови Наглядової ради з 27.05.2016р.;

- члена Наглядової ради Товариства Iллi Юрiйовича Ушанова (Илья 
Юрьевич Ушанов) — представника акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД 
(OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552, який володiє часткою у ста-
тутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000271% (1 шт. простих iменних 
акцiй). Згода на розкриття паспортних даних не надана, представник 
акцiонера часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова 
особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016р.

- члена Наглядової ради Товариства Iана Бьорд (Ian Bird) — представ-
ника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, який володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства у розмiрi 0,000271% (1 шт. простих iменних акцiй). Зго-
да на розкриття паспортних даних не надана, представник акцiонера част-
кою у статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа перебу-
вала на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016р.

- члена Наглядової ради Товариства Мiлькевича Вiталiя Павловича — 
представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927, який володiє часткою 
у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000271% (1 шт. простих 
iменних акцiй). Згода на розкриття паспортних даних не надана, представ-
ник акцiонера часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. По-
садова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 
01.05.2016р.

- члена Наглядової ради Товариства Нестерова Андрiя Володимирови-
ча — представника акцiонера ПАТ «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА 
КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», який володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства у розмiрi 25% + 1 акцiя (92191 шт. простих iменних 
акцiй). Згода на розкриття паспортних даних не надана, представник 
акцiонера часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Повнова-

ження припиненi у зв’язку з переобранням повного складу Наглядової 
ради. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 
01.05.2016р.

Повноваження Голови та членів Наглядової ради припиненi у зв’язку з 
переобранням повного складу Наглядової ради.

Загальними зборами акцiонерiв пат «ХмельницьКгаЗ», якi 
вiдбулися 31.03.2017 р. прийнято рiшення обрати:

- членом Наглядової ради Iллю Юрiйовича Ушанова (Илья Юрьевич 
Ушанов) — представника акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД 
(OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552, який володiє часткою у ста-
тутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000271% (1 шт. простих iменних 
акцiй). Згода на розкриття паспортних даних не надана, представник 
акцiонера часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Останнiй 
рiк обiймав посаду члена Наглядової Ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ». 
Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти 
рокiв вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає; 

- членом Наглядової ради Iана Бьорд (Ian Bird) — представника 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), HE 294764, який володiє часткою у статутному капiталi Товари-
ства у розмiрi 0,000271% (1 шт. простих iменних акцiй). Згода на розкриття 
паспортних даних не надана, представник акцiонера часткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє. Останнiй рiк обiймав посаду члена Нагля-
дової Ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ». Iнформацiя щодо iнших посад, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

- членом Наглядової ради Мiлькевича Вiталiя Павловича — представ-
ника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE 
ENTERPRISES LIMITED), HE 290927, який володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства у розмiрi 0,000271% (1 шт. простих iменних акцiй). Зго-
да на розкриття паспортних даних не надана, представник акцiонера част-
кою у статутному капiталi Товариства не володiє. Останнiй рiк обiймав по-
саду члена Наглядової Ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ». Iнформацiя щодо 
iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

- членом Наглядової ради Миронюк Ганну Володимирiвну — представ-
ника акцiонера ПАТ «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАФТО-
ГАЗ УКРАЇНИ», який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у 
розмiрi 25% + 1 акцiя (92191 шт. простих iменних акцiй). Згода на розкриття 
паспортних даних не надана, представник акцiонера часткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: 
2012-03.07.2016р. заступник начальника вiддiлу корпоративного управлiння 
Департаменту майнових та корпоративних вiдносин НАК «Нафтогаз Украї-
ни»; з 04.07.2016 по т.п. заступник начальника вiддiлу корпоративного 
управлiння Компанiї Управлiння корпоративних прав. 

Посадових осіб обрано строком до наступних рiчних Загальних зборiв 
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 юрченко михайло борисович
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2017
(дата)

публIчне аКцIонерне товариство по гаЗопостачанню та гаЗифIКацIї 
«ХмельницьКгаЗ»
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рІчна ІнформацІя за 2016 рік
емітента цінних паперів

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

1. повне найменування емітента, код за Єдрпоу, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧ-
НИЙ ЗАВОД», 19130857, Україна 04080 м.Київ вул. Кирилiвська, 40, 
(044) 463-66-79

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://kdemz_pat.emitent.org.ua/

4. найменування, код за Єдрпоу аудиторської фірми (п.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТОВ «Рада 
Лтд», 20071290

5. Інформація про загальні збори: 
20.04.2016 проведено річні загальні збори. Перелiк питань, що розгля-

далися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Обран-
ня голови та секретаря загальних зборiв. 3. Звiт правлiння Товариства про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 4. Звiт наглядової ради 
Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
наглядової ради. 5. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. Прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. Затверджен-
ня висновку ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту 
Товариства за 2015 рiк. 7. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi То-
вариства на 2016 рiк. 8. Про розподiл прибутку за 2015 рiк. 9. Про попере-
днє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством про-
тягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо 
ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочи-
ну, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 10. Про попере-
днє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством про-
тягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо рин-
кова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, 
становить 50 вiдсоткiв i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 11. Про припинення повнова-
жень членiв наглядової ради. 12. Обрання членiв наглядової ради. 13. За-
твердження умов договорiв, що укладатимуться з членами наглядової 
ради. 14. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 
членами наглядової ради Товариства. 15. Про припинення повноважень. 
16. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 17. Затвердження умов договорiв, що 
укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї. 18. Обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання договорiв з членами ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. 19. Про припинення повноважень членiв правлiння. 20. Обрання 
членiв правлiння. 21. Затвердження порядку та способу посвiдчення 
бюлетенiв для голосування на подальших загальних зборах акцiонерiв.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
пропозицiй не було.Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обра-
ти лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме: Тарасенко Л.М., Орлик В.В., 
Мостiпан В.В. 2. Обрати головою загальних зборiв Манойло Г.В., секрета-
рем загальних зборiв Пшеченко О.Г. 3. Взяти до вiдома звiт правлiння То-
вариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. 
4. Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 5. Прийня-
ти до вiдома звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та затвердити 
висновок ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Затвердити рiчний звiт та баланс 
Товариства за 2015 рiк. 7. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товари-
ства на 2016 рiк. 8. 1.Суму прибутку в розмiрi 5%, а саме 255,80 тис грн., 
вiдрахувати до резервного фонду товариства згiдно статуту та законодав-
ства України. 2. Суму прибутку в розмiр 500 тис. грн. направити на виплату 
дивiдендiв. Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, та по-
рядок i строки виплати встановлює наглядова рада. 3. Суму прибутку в 
розмiр 4 360,2 тис. грн. залишити нерозподiленою. 9. Попередньо схвалити 
значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше 
як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме договори купiвлi-
продажу нерухомостi та цiнних паперiв на граничну сукупну вартiсть вiд 
24 007,75 тис. грн. до 48 015, 5 тис. грн. 10. Попередньо схвалити значнi 
правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одно-
го року з дати прийняття такого рiшення, а саме договорiв купiвлi-продажу 
нерухомостi та цiнних паперiв на граничну сукупну вартiсть вiд 48 015,5 тис. 
грн. до 96 031,0 тис. грн. 11. У вiдповiдностi з вимогами Статуту та Закону 
України «Про акцiонернi товариства» припинити повноваження членiв На-
глядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Київський дослiдно-
експеримен-тальний механiчний завод» у наступному складi: 1. Маной-
ло Г.В., 2. Михайлов О.М. 12. У вiдповiдностi з вимогами Статуту та Закону 

України «Про акцiонернi товариства» обрати членами Наглядової ради 
Публiчного акцiонерного товариства «Київський дослiдно-експерименталь-
ний механiчний завод» у такому складi: 1. Михайлов О.М., 2. Рожок А.М., 
3. Манойло Г.В. 13. Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради. 
14. Уповноважити голову правлiння Товариства на пiдписання договорiв з 
членами Наглядової ради. 15. У вiдповiдностi з вимогами Статуту та Закону 
України «Про акцiонернi товариства» припинити повноваження членiв 
Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Київський дослiдно-
експериментальний механiчний завод» у наступному складi: 1. Коваль В.М., 
2. Волошина Л.Р., 3. Суходуб Є.М. 16. До складу ревiзiйної комiсiї обрано: 
1. Коваль В.М., 2. Волошина Л.Р., 3. Дмитренко Л.В. 17. Затвердити умови 
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 18. Уповноважити голову правлiння 
Товариства на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 19. У 
вiдповiдностi з вимогами Статуту та Закону України «Про акцiонернi това-
риства» припинити повноваження членiв Правлiння Публiчного акцiонерного 
товариства «Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод» у 
наступному складi: 1. Пшеченко О.Г., 2. Кривiнчук I.В., 3. Костюченко Т.Ф. 
20. До складу правлiння обрано: 1. Пшеченко О.Г., 2. Кривiнчук I.В., 3. Кос-
тюченко Т.Ф. 21. Бюлетень для голосування засвiдчувати пiдписом Голови 
Правлiння Товариства та скрiплювати печаткою Товариства, а в разi 
вiдсутностi Голови правлiння особою, яка виконує його повноваження. Бю-
летень для голосування видавати пiд час реєстрацiї акцiонерам товари-
ства, якi прибули на Загальнi збори.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що 

передував звітному
за 

простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих дивіден-
дів, грн

0 0 499 996 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 0,035 0

Сума виплачених/перерахо-
ваних дивідендів, грн

0 0 430 896,85 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

25.04.2016

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитар-
ну систему із зазначенням 
сум (грн) перерахованих ди-
відендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну дату
Опис Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за резуль-

татами перiоду, що передував звiтному, тобто за 2015 рiк: 
20.04.2016р.
Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв 
в повному обсязi 
Спосiб виплати дивiдендiв: через депозитарну систему.
Значення сумми перерахованих дивiдендiв: 430 896,85 
грн., наведено без врахування нарахованих податкiв. За-
значена сума дивiдендiв була перерахована акцiонерним 
товариством на рахунок Центрального депозитарiю цiнних 
паперiв, вiдкритого в Розрахунковому центрi з обслугову-
вання договорiв на фiнансових ринках.
Строк виплати дивiдендiв: протягом 6 (шести) мiсяцiв з дня 
прийняття загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КДЕМЗ» 
рiшення про виплату дивiдендiв.
Iнформацiя про дивiденди за результатами звiтного перiоду 
(тобто за 2016 рiк) вiдсутня, в зв»язку з тим, що станом на 
дату розкриття рiчної iнформацiї вiдповiдне рiшення про 
виплату дивiдендiв за 2016 рiк не було прийнято.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 100201 96031

публIчне аКцIонерне товариство  
«КиївсьКий дослIдно-еКспериментальний меХанIчний Завод»
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Основні засоби (за залишковою вартістю) 913 1064
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 743 1027
Сумарна дебіторська заборгованість 3593 2810
Грошові кошти та їх еквіваленти 6620 8443
Власний капітал 86180 82724
Статутний капітал 3500 3500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 29887 25116
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 11082 11427
Поточні зобов’язання і забезпечення 2939 1880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,258 0,37

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

0,258 0,37

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 14000000 14000000
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 

вартість

0 0

у відсотках 
від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0

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 «РIВНЕНАФТОБАЗА» 
2. Код за ЄДРПОУ - 03482620
3. Місцезнаходження - 79067, мiсто Львiв, вулиця Богданiвська, будинок 

15-А
4. Міжміський код, телефон та факс - 274082 274082
5. Електронна поштова адреса -
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://rivnenaftobaza.at.ua/
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

04 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами Приватного 
акцiонерного товариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» (ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 
«04» квiтня 2017 року) прийнято рiшення з 04 квiтня 2017 року припинити 
повноваження Голови Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «РIВНЕНАФТОБАЗА», Фрезюка Iгоря Борисовича (паспорт серiї СС 
№260900, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України у Iвано-
Франкiвськiй областi 15.04.1997р; реєстрацiйний номер облiкової картки 
платника податкiв за даними ДРФО 2629826317), часткою у статутному 
капiталi Приватного акцiонерного товариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Перебував на посадi Голови Наглядової ради Приватного акцiонерного то-
вариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» з 09.04.2014 року.

04 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами Приватного 
акцiонерного товариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» (ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 
«04» квiтня 2017 року) прийнято рiшення з 04 квiтня 2017 року припинити 
повноваження Члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «РIВНЕНАФТОБАЗА», Вiнтоняка Вiктора Михайловича (паспорт серiї 
СС №199139, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України у Iвано-
Франкiвськiй областi 11.02.1997р.; реєстрацiйний номер облiкової картки 
платника податкiв за даними ДРФО 2359002270), часткою у статутному 
капiталi Приватного акцiонерного товариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Перебував на посадi Члена Наглядової ради Приватного акцiонерного то-
вариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» з 09.04.2014 року.

04 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами Приватного 
акцiонерного товариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» (ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 
«04» квiтня 2017 року) прийнято рiшення з 04 квiтня 2017 року припинити 
повноваження Члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «РIВНЕНАФТОБАЗА», Колцун (Волок) Лесi Миронiвни (паспорт серiї 
СЕ №592704, виданий Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй 
областi 12.12.2011р.; реєстрацiйний номер облiкової картки платника 
податкiв за даними ДРФО 3123303546), часткою у статутному капiталi При-
ватного акцiонерного товариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на 
посадi Члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 
«РIВНЕНАФТОБАЗА» з 09.04.2014 року.

04 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами Приватного 
акцiонерного товариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» (ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 
«04» квiтня 2017 року) прийнято рiшення з 04 квiтня 2017 року припинити 
повноваження Ревiзора Приватного акцiонерного товариства 
«РIВНЕНАФТОБАЗА», Луцької Наталiї Олексiївни (паспорт серiї СС 
№759722, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України у Iвано-
Франкiвськiй областi 05.05.1999р.), часткою у статутному капiталi Приват-
ного акцiонерного товариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на 

посадi Ревiзора Приватного акцiонерного товариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» 
з 09.04.2014 року.

04 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами Приватного 
акцiонерного товариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» (ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 
«04» квiтня 2017 року) прийнято рiшення з 04 квiтня 2017 року обрати чле-
ном Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 
«РIВНЕНАФТОБАЗА», а Наглядовою радою Приватного акцiонерного това-
риства «РIВНЕНАФТОБАЗА» (ПРОТОКОЛ №03/17 вiд «04» квiтня 2017 
року) — Головою Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 
«РIВНЕНАФТОБАЗА», Фрезюка Iгоря Борисовича (паспорт серiї СС 
№260900, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України у Iвано-
Франкiвськiй областi 15.04.1997р.; реєстрацiйний номер облiкової картки 
платника податкiв за даними ДРФО 2629826317), часткою у статутному 
капiталi Приватного акцiонерного товариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який призначено особу — три роки. До призначення особа 
обiймала наступнi посади: Генеральний директор ТОВ «УКРСЕРВIС», Го-
лова Наглядової ради ПрАТ «Рiвненафтобаза».

04 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами Приватного 
акцiонерного товариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» (ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 
«04» квiтня 2017 року) прийнято рiшення з 04 квiтня 2017 року обрати чле-
ном Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 
«РIВНЕНАФТОБАЗА», Вiнтоняка Вiктора Михайловича (паспорт серiї СС 
№199139, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України у Iвано-
Франкiвськiй областi 11.02.1997р.; реєстрацiйний номер облiкової картки 
платника податкiв за даними ДРФО 2359002270), часткою у статутному 
капiталi Приватного акцiонерного товариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який призначено особу — три роки. До призначення особа 
обiймала наступнi посади: Директор ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ДЕ-
КРА», член Наглядової ради ПрАТ «Рiвненафтобаза».

04 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами Приватного 
акцiонерного товариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» (ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 
«04» квiтня 2017 року) прийнято рiшення з 04 квiтня 2017 року обрати чле-
ном Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 
«РIВНЕНАФТОБАЗА», Волок Лесю Миронiвну (паспорт серiї СЕ №592704, 
виданий Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 
12.12.2011р.; реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв за 
даними ДРФО 3123303546), часткою у статутному капiталi Приватного 
акцiонерного товариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призна-
чено особу — три роки. До призначення особа обiймала наступнi посади: 
спецiалiст з операцiйної дiяльностi пiдроздiлу «Депозитарна установа» 
ТОВ «ФК «ДЕКРА», член Наглядової ради ПрАТ «Рiвненафтобаза».

04 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами Приватного 
акцiонерного товариства «РIВНЕНАФТОБАЗА» (ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 
«04» квiтня 2017 року) прийнято рiшення з 04 квiтня 2017 року обрати 
Ревiзором Приватного акцiонерного товариства «РIВНЕНАФТОБАЗА», 
Луцьку Наталiю Олексiївну (паспорт серiї СС №759722, виданий Iвано-
Франкiвським МУВС МВС України у Iвано-Франкiвськiй областi 05.05.1999р.), 
часткою у статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства 
«РIВНЕНАФТОБАЗА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу — три роки. До 
призначення особа обiймала наступнi посади: бухгалтер ТОВ «ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ «ДЕКРА», ревiзор ПрАТ «Рiвненафтобаза».

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 Каб’юК юрIй васильович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.04.2017
(дата)

приватне аКцIонерне товариство «рIвненафтобаЗа»
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повІдомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариство «уКраїна футбол Інтернешнл»
Код за ЄДРПОУ: 20030799
Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 10
Міжміський код, телефон та факс: (044) 288-98-04
Електронна поштова адреса: ep@ufi.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ufi.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом 

ліквідації за рішенням вищого органу емітента 
II. текст повідомлення

Згідно з Рішенням акціонера №1 від 31.03.2017р. ПрАТ «УКРАЇНА ФУТ-
БОЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (надалі — Товариство) в зв’язу із визначенням ТОВ 
«ФФУ Маркетинг» новим комерційним партнером Федерації Футболу Укра-
їни, та передачею в розпорядження цього товариства комерційних та мар-
кетингових прав в повному обсязі було прийняте рішення про припинення 
шляхом Ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇ-
НА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ». 

«За» таке рішення проголосували 100 голосів (100% голосів присутніх 
на зборах), «проти» — 0 голосів (0% голосів присутніх на зборах), «утрима-
лись» — 0 голосів (0% голосів присутніх на зборах).

Вимоги кредиторів товариства та його акціонерів задовольняються у 
такій черговості:

• у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, 
заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та ви-
моги кредиторів, забезпечені заставою; 

• у другу чергу — вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносина-
ми, вимоги автора про плату за використання результату його інтелекту-
альної, творчої діяльності; 

• у третю чергу — вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових плате-
жів); 

• у четверту чергу — всі інші вимоги кредиторів; 
• (В зв’язку з тим, що Товариством не здійснювалось випуску привілейо-

ваних акцій, з черговості виключаються виплати нарахованих, але не ви-
плачених дивідендів за привілейованими акціями, виплати за привілейова-
ними акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України 
«Про акціонерні товариства», виплати ліквідаційної вартості привілейова-
них акцій. Відповідно вимоги кредиторів, передбачені восьмою та дев’ятою 
чергою вважати відповідно п’ятою та шостою чергою). 

• у п’яту чергу — виплати за простими акціями, які підлягають викупу 
відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

• у шосту чергу — розподіл майна між акціонерами — власниками про-
стих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення ви-
мог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна 
Товариства для розподілу між усіма кредиторами відповідної черги майно 
розподіляється між ними пропорційно сумам вимог кожного кредитора цієї 
черги.

Вартість чистих активів — -4 850 тис. грн., сума зобов'язань — 20 734 
грн. й розмір власного капіталу — -4 850 тис. грн. за даними річної фінан-
сової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, 
який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію емітента.

Про достатність активів емітента для розрахунку за його 
зобов'язаннями — Визначити, що якщо вартості майна Товариства вия-
виться недостатньо для задоволення вимог кредиторів, то Товариство 
здійснює всі необхідні дії, встановлені Законом України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і роз-
поділятиметься між акціонерами — Майно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ» що залишиться після за-
доволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним 
внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інши-
ми коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, 
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається 
єдиному власнику простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ».

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

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

голова ліквідаційної комісії           лашкул володимир григорович, 
03.04.2017р.

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 «епос2011»

2. Код за ЄДРПОУ: 03058611
3. Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 28 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 483-04-95
5. Електронна поштова адреса: spec@eposz.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: eposprat.ucoz.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення 

03.04.2017 р. загальними зборами акціонерів прийняте рішення про 
зміни у складі посадових осіб емітента. Підстава змін: Протокол загаль-
них зборів акціонерів №1/2017 від 03.04.2017 р. Обґрунтування змін: за-
кінчення терміну дії повноважень та необхідність обрання посадових осіб 
емітента на новий строк.

припинено повноваження наступних посадових осіб: 
генеральний директор малиновська людмила василівна. Володiє 

часткою в статутному капіталі емiтента 0,7246%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0,7246%.

голова наглядової ради портяник семен федорович. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,0362%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0,0362%.

член наглядової ради война тетяна анатоліївна. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,0362%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,0362%.

член наглядової ради портяник Іван семенович. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 1,1232%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 1,1232%.

ревізор писаренко олена миколаївна. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,0362%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,0362%.

Усі посадові особи, що припинили повноваження, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не мають, не надали згоди на розкриття 
паспортних даних. Строк, протягом якого особи перебували на посаді: 

3 роки. 
обрані наступні посадові особи: 
малиновська людмила василівна. Володiє часткою в статутному ка-

піталі емiтента 0,7246%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,7246%. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний 
директор ПрАТ «ЕПОС2011».Посадова особа одночасно виконує функції 
т.в.о. головного бухгалтера ПрАТ «ЕПОС2011».Розмір пакета акцій емітен-
та, які належать цій особі: 20 простих іменних.акцій.

голова наглядової ради портяник семен федорович. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,0362%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0,0362%.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ «ЕПОС2011».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 проста іменна 
акція. Голова Наглядової ради Портяник С.Ф. є акціонером товариства.

член наглядової ради война тетяна анатоліївна. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,0362%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,0362%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: менеджер, член Наглядової ради. ПрАТ «ЕПОС2011». Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 1 проста іменна акція. Член Нагля-
дової ради Война Т.А. є акціонером товариства.

член наглядової ради портяник Іван семенович. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 1,1232%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 1,1232%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: член Наглядової ради ПрАТ «ЕПОС2011». 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 31 проста іменна 
акція. Член Наглядової ради Портяник І.С. є акціонером товариства.

ревізор писаренко олена миколаївна. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,0362%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,0362%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
менеджер, Ревізор ПрАТ «ЕПОС 2011». Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 1 проста іменна акція.

Усі призначені посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають, не надали згоди на розкриття паспортних да-
них. Строк, на який обрано осіб: на 3 роки. 

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

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

генеральний директор                     л. в. малиновська, 03.04.2017 р. 
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повІдомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ»

Код за ЄДРПОУ: 20030799
Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 10
Міжміський код, телефон та факс: (044) 288-98-04
Електронна поштова адреса: ep@ufi.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://ufi.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-

тента
II. текст повідомлення

Згідно з Рішенням акціонера №1 від 31.03.2017р. ПрАТ «УКРАЇНА ФУТБОЛ 
ІНТЕРНЕШНЛ» (надалі — Товариство) відбулися наступні зміни складу поса-
дових осіб емітента:

припинено повноваження. Голова правління — Лашкул Володимир Гри-
горович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
31.03.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціоне-
ра (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові 
злочини. Перебував на посаді з 07.06.2000р. по 31.03.2017р.

припинено повноваження. Перший заступник голови правління ПрАТ 
«Україна Футбол Інтернешнл» — Шкреба Олег Валерійович (згоду на розкрит-
тя паспортних даних фізичною особою не надано) з 31.03.2017р. звільнено у 
зв’язку з переведенням (наказ №2-ОС від 29.03.2017 року). Часткою в статут-
ному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисли-
ві та посадові злочини. Перебував на посаді з 01.01.2012р. по 31.03.2017р. 

припинено повноваження. Голова Наглядової ради — Мороз Тарас Ві-
кторович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) 
з 31.03.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціо-
нера (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові 
злочини. Перебував на посаді з 27.08.2012р. по 31.03.2017р.

припинено повноваження. Член Наглядової ради — Бандурко Олександр 
Іванович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
31.03.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціоне-
ра (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові 
злочини. Перебував на посаді з 10.03.2015р. по 31.03.2017р.

припинено повноваження. Член Наглядової ради — Генінсон Володимир 
Братіславович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не на-
дано) з 31.03.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення 
акціонера (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Часткою в статутному ка-
піталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та по-
садові злочини. Перебував на посаді з 10.03.2015р. по 31.03.2017р.

припинено повноваження. Член Наглядової ради — Філіпович Володимир 
Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 31.03.2017р. у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішен-
ня акціонера (Рішення акціонера №1 від 31.03.2017р.). Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та 
посадові злочини. Перебував на посаді з 10.03.2015р. по 31.03.2017р.

припинено повноваження. Ревізор — Лєщенко Олена Григорівна (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 31.03.2017р. у 
зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення 
акціонера №1 від 31.03.2017р.). Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Пе-
ребував на посаді з 10.03.2015р. по 31.03.2017р.

припинено повноваження. Фінансовий директор — Пащенко Євгеній Фе-
дорович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
31.03.2017р. звільнено у зв’язку з переведенням (наказ №3-ОС від 29.03.2017 
року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена 
судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 21.03.2016р. 
по 31.03.2017р.

обрано. Голова Ліквідаційної комісії — Лашкул Володимир Григорович (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 01.04.2017р. 
у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення 
акціонера №1 від 31.03.2017р.). Строк, на який призначено особу — до закін-
чення процедури Ліквідації. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова правління ПрАТ 
«УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ». 

обрано. Заступник голови ліквідаційної комісії — Шкреба Олег Валерійович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 01.04.2017р. 
у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення 
акціонера №1 від 31.03.2017р.). Строк, на який призначено особу — до закін-

чення процедури Ліквідації. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора з 
адміністративної роботи ТОВ «Місцевий організаційний комітет Євро-2012». 
перший заступник голови правління, генеральний директор ПрАТ «Україна 
Футбол Інтернешнл», перший заступник голови правління ПрАТ «Україна Фут-
бол Інтернешнл».

обрано. Член Ліквідаційної комісії — Данильченко Віталій Сергійович (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 01.04.2017р. 
у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення 
акціонера №1 від 31.03.2017р.). Строк, на який призначено особу — до закін-
чення процедури Ліквідації. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: помічник юриста ТОВ 
«Юскутум»; спеціаліст І категорії Інспекції з контролю за благоустроєм та сані-
тарним станом м. Херсона, Херсонської міської ради; начальник юридичного 
відділу апарату районної державної адміністрації Голопристанської районної 
державної адміністрація Херсонської області; начальник відділу договірно-
правової роботи Департаменту правової роботи та міжнародних зв’язків Феде-
рація футболу України.

обрано. Член Ліквідаційної комісії — Сагайдак Євгенія Степанівна (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 01.04.2017р. у зв’язку 
з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення акціонера 
№1 від 31.03.2017р.). Строк, на який призначено особу — до закінчення про-
цедури Ліквідації. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня 
непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обі-
ймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу 
супроводження особливо важливих перевірок Департаменту управління супро-
водження перевірок Департаменту податкового контролю Державної податкової 
адміністрації України; заступник начальника управління — начальника відділу 
супроводження особливо важливих перевірок управління перевірок з окремих 
питань департаменту податкового та митного аудиту Міністерства доходів і збо-
рів України; заступник начальника управління — начальник відділу супроводжен-
ня особливо важливих перевірок управління податкового та митного аудиту 
Міністер ства доходів і зборів України; заступник начальника управління — на-
чальника відділу супроводження перевірок платників податків ризикових кате-
горій управління перевірок платників податків ризикових категорій Департамен-
ту податкового та митного аудиту Державної фіскальної служби України 
Міністерства доходів і зборів України; фінансовий директор Федерації футболу 
України; директор Департаменту фінансів Федерації футболу України.

обрано. Член Ліквідаційної комісії — Грибанова Оксана Василівна (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 01.04.2017р. у 
зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення 
акціонера №1 від 31.03.2017р.). Строк, на який призначено особу — до закін-
чення процедури Ліквідації. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор — 
головний бухгалтер ТОВ «Холдінг Інфоспорт Груп»; фінансовий директор ПрАТ 
«Україна Футбол Інтернешнл»; фінансовий директор ТОВ «ФФУ Маркетинг».

обрано. Член Ліквідаційної комісії — Філіпович Володимир Володимирович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 01.04.2017р. 
у зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення 
акціонера №1 від 31.03.2017р.). Строк, на який призначено особу — до закін-
чення процедури Ліквідації. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт-провідний 
ревізор ТОВ «Адвентіс»; юрисконсульт-провідний ревізор ТОВ «Група Рітейлу 
Україн»; керівник департаменту юридичного і організаційного забезпечення 
фінансово-економічного аналізу та бухгалтерського обліку ПрАТ «Україна Фут-
бол Інтернешнл»; керівник департаменту юридичного і організаційного забез-
печення фінансово-економічного аналізу та бухгалтерського обліку ТОВ «ФФУ 
Маркетинг».

обрано. Член Ліквідаційної комісії — Пащенко Євгеній Федорович (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 01.04.2017р. у 
зв’язку з ліквідацією Товариства та на підставі Рішення акціонера (Рішення 
акціонера №1 від 31.03.2017р.). Строк, на який призначено особу — до закін-
чення процедури Ліквідації. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ДП «ЧВК УДПтСУ 
№ 62»; виконуючий обов'язки головного бухгалтера ДП «ЧВК УДПтСУ №62»; 
головний бухгалтер ДП «ЧВК УДПтСУ №62», головний бухгалтер ГО «ФК «Чер-
каський Днiпро»; головний бухгалтер ПрАТ «Україна Футбол Iнтернешнл», фі-
нансовий директор ПрАТ «Україна Футбол Iнтернешнл».

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

ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством.

Голова Ліквідаційної комісії  Лашкул Володимир Григорович, 03.04.2017р.

приватне аКцІонерне товариство «уКраїна футбол Інтернешнл»
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повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

1) Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «Львівське автотранспортне підприємство-14630». 2) Код за 
ЄДРПОУ: 03114744. 3) Місцезнаходження: 79019, місто Львів, вул.Го-
родницька, 47. 4) Міжміський код, телефон та факс: (32) 52-11-82.  
5) Електронна поштова адреса: atp14630@atp14630.lviv.ua. 6) Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: www.latp.com.ua 7) Вид особливої інформа-
ції: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Львівське автотран-

спортне підприємство-14630» (iдентифiкацiйний код 03114744, 
мiсцезнаходження: 79019, місто Львів, вул.Городницька, 47 повiдомляє, 

що 31.03.2017 р. згідно наказу Голови правління № 55 від 31.03.2017  р. 
Кулик Зоряна Василівна звільнена з посади секретаря правління за 
власним бажанням (фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних), розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в 
статутному капiталi емiтента становить 0 вiдсоткiв, посади, якi особа 
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: секретар ПАТ «Львівське АТП-
14630; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має. Орган, що прийняв рiшення – Правління товариства; пiдстава – 
Наказ Голови правління №55 вiд 31.03.2017 року.

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

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

2. Найменування посади: голова правління Кузбит с.З.

публІчне аКцІонерне товариство 
«львІвсьКе автотранспортне пІдприЄмство-14630»
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента За-
гальні відомості 1.Повне найменування емітента: приватне 
аКцIонерне товариство «лисянсьКа 
рибоводно-мелIоративна станцIя», 2.Ідентифікацій-
ний код ЄДРПОУ: 00725252, 3.Місцезнаходження емітента: 19300, смт.Лисян-
ка, пров.Бужанський,49, 4.Міжміський код, телефон та факс емітента: (04749) 
6-13-59 (04749) 6-13-59 5.Електронна поштова адреса емітента: 00725252@
at24.com.ua 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://rms.at24.com.ua/ , 7. Вид осо-
бливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

Текст: 
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/17 вiд 

04.04.2017р.) щодо припинення повноважень наглядової ради припинено 
повноваження:

Член наглядової ради - Дробот Людмила Анатолiївна (згоди посадової 
особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано), 
володiє часткою в статутному капiталi 37,90%. Перебувала на посадi з 
04.04.2014р., по 04.04.2017р.. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

Член наглядової ради - Дробот Катерина Дмитрiвна (згоди посадової 
особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано), 
володiє часткою в статутному капiталi 0%. Перебувала на посадi з 
04.04.2014р., по 04.04.2017р.. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Голова наглядової ради - Дробот Катерина Дмитрiвна (згоди посадової 
особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано), 
володiє часткою в статутному капiталi 0%. Перебувала на посадi з 
20.05.2015р., по 04.04.2017р.. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/17 вiд 
04.04.2017р.) у зв’язку з затвердженням Статуту в новiй редакцiї припиненi 
повноваження: 

Ревiзор - Козаков Микола Михайлович (згоди посадової особи на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних не отримано), володiє часткою в статутному 
капiталi 0%. Перебував на посадi з 04.04.2014р., по 04.04.2017р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Прийнята нова редакцiя 
Статуту не передбачає обрання Ревiзора, тому Ревiзор не обирався.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/17 вiд 04.04.2017р.) 
щодо припинення повноважень Директора припинено повноваження:

Директор - Дробот Дмитро Володимирович (згоди посадової особи на роз-
криття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано), володiє часткою в 
статутному капiталi 0%. Перебував на посадi з 04.04.2014р., по 04.04.2017р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/17 вiд 
04.04.2017р.) щодо обрання наглядової ради обрано:

Член наглядової ради - Дробот Людмила Анатолiївна (згоди посадової 
особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано), 
володiє часткою в статутному капiталi 37,90%. Попередньо займала поса-
ди: ПП Дробот Л.А., член наглядової ради ПрАТ «Лисянська РМС». Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа повтор-
но обрана на посаду термiном на 3 роки.

Член наглядової ради - Дробот Катерина Дмитрiвна (згоди посадової 
особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано), 
володiє часткою в статутному капiталi 0%. Попередньо займала посади: 
член наглядової ради ПрАТ «Лисянська РМС», ОХМАДИД-лiкар неонато-
лог. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Осо-
ба повторно обрана на посаду термiном на 3 роки.

Член наглядової ради - Диба Петро Олексiйович (згоди посадової особи 
на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано), володiє 
часткою в статутному капiталi 0%. Попередньо займав посади: ПрАТ «Ли-
сянська РМС», комерцiйний директор; голова Наглядової ради. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа повторно 
обрана на посаду термiном на 3 роки.

Член наглядової ради - Краковська Свiтлана Анатолiївна (згоди посадо-
вої особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано), 
володiє часткою в статутному капiталi 43.74%. Попередньо займала поса-
ди: домогосподарка. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Особа обрана на посаду термiном на 3 роки.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/17 вiд 
04.04.2017р.) щодо обрання Директора обрано:

Директор - Дробот Дмитро Володимирович (згоди посадової особи 
на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано), володiє 
часткою в статутному капiталi 0%. Попередньо займав посади: дирек-
тор ПрАТ «Лисянська РМС». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа посторно обрана на посаду термiном 
на 3 роки.

Згiдно рiшення наглядової ради (протокол № б/н вiд 04.04.2017р.) щодо 
обрання голови наглядової ради обрано:

Голова наглядової ради - Диба Петро Олексiйович (згоди посадової 
особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано), 
володiє часткою в статутному капiталi 0%. Попередньо займав посади: 
ПрАТ «Лисянська РМС», комерцiйний директор; голова Наглядової ради. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа 
повторно обрана на посаду термiном на 3 роки.

Підпис:Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но законодавства: директор дробот д.в.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»
2. Код за ЄДРПОУ
05475216
3. Місцезнаходження
04209, м. Київ, Богатирська, 11
4. Міжміський код, телефон та факс
(044) 413-70-91
5. Електронна поштова адреса
radomskayat@trans-obolon.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації
trans-obolon.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розді-

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

зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

30.03.2017 року Загальними зборами Акцiонерiв ПАТ «ТРАНС-
ОБОЛОНЬ» прийнято рiшення про:

1) припинення повноважень:
- Сависька Василя Йосиповича на посадi Голови Наглядової ради у 

зв'язку iз завершенням строку повноважень Наглядової ради (Савись-
ко Василь Йосипович володiє 32.349880 % акцiй ПАТ «ТРАНС-
ОБОЛОНЬ». Обiймав посаду Голови Наглядової ради з 17.12.2013 
року. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних).

- Синявського Глiба Євгеновича на посадi члена Наглядової ради у 
зв'язку iз завершенням строку повноважень Наглядової ради (Синяв-
ський Глiб Євгенович володiє 9,067951 % акцiй ПАТ «ТРАНС-
ОБОЛОНЬ». Обiймав посаду члена Наглядової ради з 17.12.2013 
року. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних).

- Iвашка Андрiя Юрiйовича на посадi члена Наглядової ради у 
зв'язку iз завершенням строку повноважень Наглядової ради ( Iвашко 
Андрiй Юрiйович володiє 0,000867 % акцiй ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ». 
Обiймав посаду члена Наглядової ради з 17.12.2013 року. Судимостей 
за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). 

- ТОВ «Вiтекс Україна» на посадi члена Наглядової ради у зв'язку iз 
завершенням строку повноважень Наглядової ради (ТОВ «Вiтекс 
Україна» володiє 7,652666 % акцiй ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ». Обiймало 
посаду члена Наглядової ради з 17.12.2013 року. Судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має).

- ТОВ «Транс Логiстик» на посадi члена Наглядової ради у зв'язку iз 
завершенням строку повноважень Наглядової ради (ТОВ «Транс 
Логiстик» володiє 0,000867 % акцiй ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ». 
Обiймало посаду члена Наглядової ради з 17.12.2013 року. Судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини не має).

________________________________________________________
- Майданiка Василя Iвановича на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї 

Товариства (Майданiк Василь Iванович не володiє акцiями ПАТ 
«ТРАНС-ОБОЛОНЬ». Обiймав посаду Голови Ревiзiйної комiсiї протя-
гом останнiх 10 рокiв. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).

- Кашуби Iгоря Федоровича на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Това-
риства (Кашуба Iгор Федорович не володiє акцiями ПАТ «ТРАНС-
ОБОЛОНЬ». Обiймав посаду члена Ревiзiйної комiсiї протягом останнiх 
2 рокiв. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних).

- Луканюк Ганни Олександрiвни на посадi члена Ревiзiйної комiсiї 
Товариства (Луканюк Ганна Олександрiвна володiє 0.000364% акцiями 
ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ». Обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї 
протягом останнiх 3 рокiв. Судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).

2) обрання:
- Сависька Василя Йосиповича на посаду члена Наглядової 

ради у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу 
Наглядової ради (Сависько Василь Йосипович володiє 
32.349880  % акцiй ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ». Обiймав посаду Го-
лови Наглядової ради протягом останнiх п’яти рокiв. Судимостей 
за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний строком на 3 
роки з 31.03.2017. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних).

- Синявського Глiба Євгеновича на посаду члена Наглядової ради 
у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядо-
вої ради (Синявський Глiб Євгенович володiє 9,067951 % акцiй ПАТ 
«ТРАНС-ОБОЛОНЬ». Обiймає посади комерцiйного директора ТОВ 
«ВIТЕКС УКРАЇНА» та директора ТОВ «ДОНУМ ГРУП» протягом 
останнiх п’яти рокiв. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має. Обраний строком на 3 роки з 31.03.2017. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних)

- Iвашка Андрiя Юрiйовича на посадi члена Наглядової ради у 
зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради (Iвашко Андрiй Юрiйович володiє 0,000867 % акцiй ПАТ «ТРАНС-
ОБОЛОНЬ». Протягом останнiх п’яти рокiв працює як фiзична особа-
пiдприємець. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
Обраний строком на 3 роки з 31.03.2017. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних).

- Сависька Валерiя Васильовича на посаду члена Наглядової 
ради у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього скаладу 
Наглядової ради (Сависько Валерiй Васильович володiє 0,255675% 
акцiй ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ». Обiймає посаду фiнансового ди-
ректора «АДМ ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» протягом останнiх п’яти рокiв. 
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний 
строком на 3 роки з 31.03.2017. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних).

- Кулiша Андрiя Владиславовича на посаду члена Наглядової 
ради у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу 
Наглядової ради ( Кулiш Андрiй Владиславович володiє 9,499979% 
акцiй ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ». обiймає посаду комерцiйного ди-
ректора ТОВ «ВIТЕКС УКРАЇНА» протягом останнiх п’яти рокiв. Су-
димостей за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний стро-
ком на 3 роки з 31.03.2017 Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних).

________________________________________________________
- Кашуби Iгоря Федоровича на посаду члена Ревiзiйної комiсiї 

Товариства у зв`язку зi припиненням повноважень попереднього 
складу Ревiзiйної комісії (Кашуба Iгор Федорович не володiє акцiями 
ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ». Обiймає посаду начальника служби пе-
ревезень ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» протягом останнiх п’яти рокiв. 
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний 
строком на 3 роки з 31.03.2017. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних.

- Майданiка Василя Iвановича на посаду члена Ревiзiйної комiсiї 
Товариства у зв`язку зi припиненням повноважень попереднього 
складу Ревiзiйної комісії (Майданiк Василь Iванович не володiє 
акцiями ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ». Обiймає посаду головного 
механiка ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» протягом останнiх п’яти рокiв. 
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний 
строком на 3 роки з 31.03.2017. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних.

- Луканюк Ганни Олександрiвни на посаду члена Ревiзiйної комiсiї 
Товариства у зв`язку зi припиненням повноважень попереднього скла-
ду Ревiзiйної комісії (Луканюк Ганна Олександрiвна володiє 0.000364% 
акцiями ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ». Обiймає посаду економiста у ТОВ 
«ФIРМА «Т.М.М.» протягом останнiх п’яти рокiв. Судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Обрана строком на 3 роки з 
31.03.2017. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Директор _________ 
(підпис)

С.В. Сависько 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. _________________________ 
(дата)

публІчне аКцІонерне товариство 
«транс-оболонь»
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»
2. Код за ЄДРПОУ
05475216
3. Місцезнаходження
04209, м. Київ, Богатирська, 11
4. Міжміський код, телефон та факс
(044) 413-70-91
5. Електронна поштова адреса
radomskayat@trans-obolon.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
trans-obolon.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

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

прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинів або прийняття рішення про надання зго-
ди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 
(для емітентів - акціонерних товариств)

ІІ. текст повідомлення
На Загальних зборах Акціонерів ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» прийнято рі-

шення (оформлено протоколом №33 від 30.03.17) про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів. а саме: 

1. Вчинення Товариством правочинів за зобов’язаннями ТОВ «Вітекс 
Україна» (код ЄДРПОУ 32454063) перед АТ «Таскомбанк» включаючи 
укладення правочинів щодо майнової поруки, іпотеки тощо. Гранична 
сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 30 
000 000 /тридцять мільйонів/ грн.. 00 коп. Співвідношення гранич-

ної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 
– 232.29%.

2. Купівля та продаж майна, у тому числі, але не виключно, купівля си-
ровини, матеріалів, обладнання; виконання робіт; отримання та надання 
послуг; відступлення права вимоги та/або переведення боргу; одержання 
Товариством кредитів /позик /прийняття грошових зобов’язань /гарантій/ в 
банківських установах; передача майна Товариства в заставу та/або укла-
дання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань /в т.ч. договору 
поруки/ Товариства та інші правочини, які пов’язані з поточною господар-
ською діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. 
Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищува-
ти 10 000 000 /десять мільйонів/ грн. 00 коп. Співвідношення гранич-
ної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 
77.43%

___________________________________________________________
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансо-

вої звітності (тис. грн) – 12915
___________________________________________________________
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5 765 128 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 3 675 178 (63,74 %)
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

3 675 178 (63,74 % )
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0 (0%)
ІІІ. підпис

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

2. Директор _________ 
(підпис)

С.В. Сависько
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. _________________________ 
(дата)

публІчне аКцІонерне товариство 
«транс-оболонь»

приватне аКцІонерне товариство «нІКополь-
сьКий Завод теХнологІчного оснаЩення»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ» 

Код за Єдрпоу: 31760880 
місцезнаходження: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Ні-

кополь, проспект Трубників, будинок 56 
міжміський код, телефон та факс: (0566) 63-01-05, (0566) 63-87-02 
електронна поштова адреса емітента: lberezina@centravis.com
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://emitent.nzto.co/ 
вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
31.03.2017 року, на підставі наказу Голови правління, у складі посадо-

вих осіб емітента відбулися наступні зміни:
1. Звільнено: Чорна Наталя Миколаївна, паспорт АН № 589769 вида-

ний 08.02.2007 року Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській 
області, Головний бухгалтер ПрАТ «НЗТО», перебувала на посаді з 
01.06.2009 року до 31.03.2017 року, частка, якою володіє в статутному 
капіталі емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутному 
капіталі емітента – 0 грн., звільнено у зв’язку з поданням заяви, підставою 
звільнення є наказ Голови правління Товариства від 31.03.2017 року, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Призначено: Зуєв Олексій Дмитрович, паспорт СЮ № 107949 вида-
ний 11.09.2008 року Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій об-
ласті, Головний бухгалтер, призначено з 03.04.2017 року на невизначений 
термін, протягом останніх п’яти років обіймав посади: бухгалтер-експерт, 
головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера; частка, якою воло-
діє в статутному капіталі емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє 
в статутному капіталі емітента – 0 грн., підставою призначення є наказ 
Голови правління Товариства від 31.03.2017 року, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

голова правління  атанасов артем юрійович.

річна Інформація емітента цінних паперів пат «плодороЗ-
садницьКе» за 2016р. Основні відомості про емітента: Публічне 
акціонерне товариство «Плодорозсадницьке», код-05528378, Місцезнахо-
дження: 08141, Київська область. Києво-Святошинський р-н, с.Петрівське, 
вул. Господарська, буд. 1, т/ф 0 (4598) 5-89-04, 03 сайт plodsad.patprom.
com. Аудит фінансової звітності здійснила ПМП АФ «Аудит Києва», код-
22888948. Чергові загальні зборі акціонерів відбулися 25.03.2016р. Кво-
рум зборів: 78,555% до загальної кількості голосів. Порядок денний.

1.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2015 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2016 
рік. 2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 3.Звіт Ревізійної комісії за 
2016 рік. 4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік, 
порядку розподілу прибутку (покриття збитків). На зборах були розглянуті всі 
питання порядку денного та по кожному питанню були прийняті відповідні 
рішення. Повний текст протоколу зборів оприлюднен у 2016р. на сайті 
plodsad.patprom.com та у 2017р. на сайті НКЦПФР stockmarket.gov.ua. Диві-
денди у звітному періоді не нараховувалися і не виплачувалися

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 989 1526
Основні засоби (за залишковою вартістю) 136 486
Довгострокові фінансові інвестиції 4 4
Запаси 13 9
Сумарна дебіторська заборгованість 403 667
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 6
Власний капітал 922 1521
Статутний капітал 22 22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5351 -4752
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 67 5
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн)

-6,83 2,02

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

-6,83 2,02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 87766 87766
директор пат «плодорозсадницьке»  гаврилюк м.п.
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відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість
(для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

публIчне аКцIонерне 
товариство по гаЗо-
постачанню та 
гаЗифIКацIї "Iвано-
франКIвсьКгаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03361046
3. Місцезнаходження 76010 Iвано-Франкiвськ 

вул. Ленкавського, 20
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0342501622 0342501602

5. Електронна поштова 
адреса

pat@ifgas.com.ua

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

http://if.104.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

II. текст повідомлення
№ 
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 29.03.2017 308700 1996105 15
Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА 29.03.2017. Питання 17. "Про подальше схвалення 
значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтерисованiсть" Схвалити укладення Товариством Договору 
транспортування природного газу №1512000706 вiд 17.12.2015 р. 
(надалi - «Договiр»), укладеного мiж Товариством та Публiчним 
акцiонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» (iдентифiкацiйний код 
30019801), що укладено для забезпечення надання Товариством послуг 
з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, 
та схвалити подальшу дiю цього Договору. Загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй 13 783 808 штук., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi в ЗЗА - 13 741 761 штук, за рiшенням ЗЗА з даного питання 
порядку денного проголосували 13 741 761 шт. голосуючих акцiй, з них, 
«за»- 9 954 502, «утримався» - 3 787 259 шт. голосуючих акцiй, 
«проти»- «0» 
2 29.03.2017 134703 1996105 7
Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА 29.03.2017. Питання 17. "Про подальше схвалення 
значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтерисованiсть" Схвалити укладення Товариством договорiв на 
виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України, 
укладених з 01.01.2014 року до дати проведення цих Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 13 783 808 штук., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в ЗЗА - 13 741 761 штук, 
за рiшенням ЗЗА з даного питання порядку денного проголосували 
13 741 761 шт. голосуючих акцiй, з них, «за»- 9 954 502, «утримався» - 
3 787 259 шт. голосуючих акцiй, «проти»- «0»

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

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

2. Найменування посади Шульга Вiталiй Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.04.03

(дата)

відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення значних правочинів 

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

1. Повне найменування 
емітента

публIчне аКцIонерне 
товариство по гаЗо-
постачанню та 
гаЗифIКацIї "Iвано-
франКIвсьКгаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03361046
3. Місцезнаходження 76010 Iвано-Франкiвськ вул. Ленкавсько-

го, 20
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0342501622 0342501602

5. Електронна поштова 
адреса

pat@ifgas.com.ua

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

http://if.104.ua

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

II. текст повідомлення

№ 
з/п

дата 
прий-
няття 

рішення

ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме-

том 
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 29.03.2017 308700 1996105 15
Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА 29.03.2017. Питання 17 порядку денного "Про 
подальше схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення 
яких є заінтересованість» схвалено укладення Товариством Договору 
транспортування природного газу №1512000706 вiд 17.12.2015 р. 
(надалi - «Договiр»), укладеного мiж Товариством 
та Публiчним акцiонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» 
(iдентифiкацiйний код 30019801), що укладено для забезпечення 
надання Товариством послуг з розподiлу природного 
газу на лiцензованiй територiї обслуговування, 
та схвалити подальшу дiю цього Договору. Загальна 
кількість голосуючих акцій 13 783 808 штук., кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі в ЗЗА - 13 741 761 штук, за рішенням ЗЗА з 
даного питання порядку денного проголосували 13 741 761 шт. 
голосуючих акцій, з них, «за»- 9 954 502, «утримався» - 3 787 259 шт. 
голосуючих акцій, «проти»- «0»
2 29.03.2017 134703 1996105 7
Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА 29.03.2017. Питання 17 порядку денного "Про 
подальше схвалення значних правочинiв та правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" схвалено укладення Товари-
ством договорiв на виконання iнвестицiйної програми затвердженої 
НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до дати проведення цих 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Загальна кількість голосуючих 
акцій 13 783 808 штук., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі в ЗЗА - 13 741 761 штук, за рішенням ЗЗА з даного питання 
порядку денного проголосували 13 741 761 шт. голосуючих акцій, 
з них, «за»- 9 954 502, «утримався» - 3 787 259 шт. голосуючих акцій, 
«проти»- «0»

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

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

2. Найменування посади Шульга Вiталiй Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.04.03

(дата)
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відомості про прийняття рішення про надання згоди (в т.ч. попере-
дньої) на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

публIчне аКцIонерне 
товариство по гаЗопос-
тачанню та гаЗифIКацIї 
"Iвано-франКIвсьКгаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03361046
3. Місцезнаходження 76010 Iвано-Франкiвськ вул. Ленкавсько-

го, 20
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0342501622 0342501602

5. Електронна поштова адреса pat@ifgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://if.104.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди (в т.ч. попередньої) на 
вчинення значних правочинів та 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

II. текст повідомлення

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

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

Вартість 
активів 

емітента за 
даними остан-

ньої 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 29.03.2017 308700.00 1996105.00 15

Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.2017. Забезпечити надання послуг з розподiлу 
природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого 
попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як 
одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на:- закупiвлю 
природного газу граничною сукупною вартiстю 308 700 000,00 грн. (триста 
вiсiм мiльйонiв сiмсот тисяч гривень 00 копiйок); Загальна кількість 
голосуючих акцій 13 783 808 штук., кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі в ЗЗА - 13 741 761 штук, за рішенням ЗЗА з 
даного питання порядку денного проголосували 13 741 761 шт. голосую-
чих акцій, з них, «за»- 9 954 502, «утримався» - 3 787 259 шт. голосуючих 
акцій, «проти»- «0»

2 29.03.2017 308700.00 1996105.00 15
Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.2017. Забезпечити надання послуг з 
розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для 
чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на:- тран-
спортування природного газу граничною сукупною вартiстю 308 700 
000,00 грн. (триста вiсiм мiльйонiв сiмсот тисяч гривень 00 копiйок); 
Загальна кількість голосуючих акцій 13 783 808 штук., кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі в ЗЗА - 13 741 761 штук, за 
рішенням ЗЗА з даного питання порядку денного проголосували 
13 741 761 шт. голосуючих акцій, з них, «за»- 9 954 502, «утримався» - 
3 787 259 шт. голосуючих акцій, «проти»- «0»
3 29.03.2017 1041600.00 1996105.00 52
Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.2017. Забезпечити надання послуг з 
розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для 
чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на:- на-
дання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною вартiстю 
1 041 600 000,00 грн. (один мiльярд сорок один мiльйон шiстсот тисяч 
гривень 00 копiйок); Загальна кількість голосуючих акцій 13 783 808 
штук., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі в ЗЗА - 
13 741 761 штук, за рішенням ЗЗА з даного питання порядку денного 
проголосували 13 741 761 шт. голосуючих акцій, з них, «за»- 
9 954 502, «утримався» - 3 787 259 шт. голосуючих акцій, «проти»- «0»
4 29.03.2017 134703.42 1996105.00 7
Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.2017. Забезпечити надання послуг з 
розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для 
чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на:- ви-
конання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України гранич-
ною сукупною вартiстю 134 703 420,00 грн. (сто тридцять чотири 
мiльйони сiмсот три тисячi чотириста двадцять гривень 00 копiйок). 
Загальна кількість голосуючих акцій 13 783 808 штук., кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі в ЗЗА - 13 741 761 штук, за 
рішенням ЗЗА з даного питання порядку денного проголосували 
13 741 761 шт. голосуючих акцій, з них, «за»- 9 954 502, «утримався» - 
3 787 259 шт. голосуючих акцій, «проти»- «0»

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

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

2. Найменування посади Шульга Вiталiй Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.03
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
приватне аКцІонерне товариство «марІуполь-

сьКий металургІйний КомбІнат ІменІ ІллІча»
I. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»

2. Код за ЄДРПОУ: 00191129
3. Місцезнаходження: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченка, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0629) 56-33-33, 56-47-17
5. Електронна поштова адреса: nataliya.verbitskaya@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ilyichsteel.metinvestholding.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III: Змі-

на складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення.

Відповідно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства Протоколом № 262 за-
сідання Наглядової ради ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від «03» квітня 2017 року 
подовжено з «04» квітня 2017 року до 

«02» квітня 2018 року (включно) термін повноважень Генерального ди-
ректора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬ-
СЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» Зінченка Юрія Анато-
лійовича (паспорт ВК № 542063 виданий 01.10.2008 р. Орджонікідзевським 
РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області). Розмір част-
ки в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:
12.04.2011 р. – 21.11.2012 р. - Генеральний директор ВАТ «ХТЗ», 
22.11.2012 р. – т. час - Генеральний директор ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».

відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення 

дії

Зміни
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-
ження)

Поса-
да

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
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
03.04.2017 Призна-

чено
Гене-
раль-
ний 

дирек-
тор

ЗІНЧЕНКО 
ЮРІЙ 

АНАТОЛІ-
ЙОВИЧ

Паспорт серія ВК 
542063, дата видачі 

01.10.2008 року, 
виданий Орджонікі-

дзевським РВ 
Маріупольського 

МУ ГУМВС України 
в Донецькій області.

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
прат «ммК Ім. ІллІча»  ю.а. Зінченко

04.04.2017
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публIчне аКцIонерне товариство 
«авIацIйна КомпанIя «днIпроавIа»
повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АВIАЦIЙНА 
КОМПАНIЯ «ДНIПРОАВIА»

2. Код за ЄДРПОУ 01130549
3. Місцезнаходження 49042, м. Днiпро, Аеропорт 

цивільної авiацiї
4. Міжміський код, телефон та факс (0562) 3762300 (0562) 3762457
5. Електронна поштова адреса vip@dniproavia.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.dniproavia.com

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

II. текст повідомлення
Рушенням Протоколу засідання Наглядової ради від 31.03.2017р. по-

довжено термін повноважень Голови правління ПАТ «АК «Днiпроавiа» 
Новікова Олега Борисовича строком на 1 рік, з 19 квітня 2017р. по  
19 квітня 2018 р., паспорт серія СН № 228174, виданий 20.06.1996р. Ле-
нінградським РУГУ МВС України в м. Києві.

Новiков О.Б. часткою в статутному капiталi емiтента не володіє; пере-
буває на посаді Голови правління ПАТ «АК «Днiпроавiа» з 19.04.2013 р.; 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади новiков олег борисович
голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2017
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

прат «вКК «уКрпаКсервІс»
Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«Виробничо-комерційна компанія 
«Укрпаксервіс»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01884248
Місцезнаходження емітента 04176, м. Київ, вул. Електриків, 21
Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 467-6911 467-6911

Дата вчинення дії 03.04.2017
Дата розміщення у стрічці новин 04.04.2017
Найменування повідомлення Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

у відповідності до рішення загальних збрів акціонерів (протокол 
№ 12 від 03.04.2017) переобрано наступні органи управління у зв’язку 
із закінченням терміну дії повноважень.

припинено повноваження (строк перебування на посаді – 3 роки):
Голова Наглядової ради: Просін Дмитро Миколайович* (паспорт СН 

135269, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві, частка у СК 36,64%).
Члени Наглядової ради: Кулік Андрій Костянтинович* (паспорт НК 

017425, Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., частка у СК 
36,64%), Лола Наталія Володимирівна* (паспорт СН 197700, Московським 
РУГУ МВС України в м. Києві, частка у СК 1,61%).

Ревізор: Чумак Юрій Олександрович* (паспорт МК 098944, Борівським 
РВ УМВС України, частка у СК – 0%). 

обрано строком на 3 роки:
Голова Наглядової ради: Голова Наглядової ради: Просін Дмитро Ми-

колайович* (паспорт СН 135269, Харківським РУГУ МВС України в м. Киє-
ві, частка у СК 36,64%).

Члени Наглядової ради: Кулік Андрій Костянтинович* (паспорт НК 
017425, Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., частка у СК 
36,64%), Лола Наталія Володимирівна* (паспорт СН 197700, Московським 
РУГУ МВС України в м. Києві, частка у СК 1,61%).

Ревізор: Чумак Юрій Олександрович* (паспорт МК 098944, Борівським 
РВ УМВС України, частка у СК – 0%). _____________

*Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи поса-
дові злочини.

голова правління  яценко м.м.

приватне аКцIонерне товариство 
«сортнасIння»

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

приватне акцiонерне товари-
ство «сортнасIння», 
00492049, 24400, Вінницька 
область, мiсто Бершадь, 
вулиця Картвелiшвiлi, 20, 
(04352) 2-42-72

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

04.04.2017

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

http:\\sortnasinovoch.at.ua

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

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

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

приватне аКцIонерне това-
риство "Завод елоКс", код 
ЄДРПОУ 14306300, місцезнаходження : 63460 
Харківська обл., Змiївський р-н, смт.Слобожан-
ське Балаклiйське шосе, 58, тел. 0574753056

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

03 квітня 2017

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

http://elox.com.ua

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

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

1. Повне найменування емітента публIчне аКцIонерне 
товариство 
"сумиХIмпром"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м.Суми вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0542 674-212 0542 683-005
5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

 www.sumykhimprom.com.ua

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

II. текст повідомлення
Наказом №89 вiд 03.04.2017 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 

Лазакович I.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме:

укладення Додаткової угоди №3 до договору №21/10 вiд 14.11.2016 
про виготовлення готової продукцiї з давальницької сировини мiж 
ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «ТИТАН УКРАЇНИ». Загальна вартiсть до-
говору №21/10 вiд 14.11.2016 про виготовлення готової продукцiї з да-
вальницької сировини складає 115 637, 874 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 096 817 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi 
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 10,54%.

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 лазакович Iгор васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.04
(дата)
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товариство З обмеженою 
вIдповIдальнIстю «олIмпеКс транс»

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: товариство З обмеже-
ною вIдповIдальнIстю «олIмпеКс транс», 19346586, 65014 
м. одеса вул. вiри Iнбер, буд.5, прим. 304н, (048)7857869

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 04.04.2017 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 19346586.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: тов «профаудит», 36921215

5. Інформація про загальні збори та дивіденди: Заповнюють емі-
тенти - акціонерні товариства

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  125519.2  145284.3
Основні засоби (за залишковою вартістю)  2243.3  2243.3
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  54281.4  75457.8
Сумарна дебіторська заборгованість  32363.9  31876.0
Грошові кошти та їх еквіваленти  771.5  478.6
Власний капітал  -409541.7  -298104.2
Статутний капітал  2032.2  2032.2
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -411573.9  -300136.4

Довгострокові зобов’язання і забеспечення  383671.8  325812.5
Поточні зобов’язання і забеспечення  151389.1  117576.0
Чистий прибуток (збиток)  -111437.5  -116085.5

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента: приватне акцiонерне товариство 
«мукачiвський лiсокомбiнат» ,2. Код за ЄДРПОУ: 00274157, 3. Місцез-
находження: 89640, Закарпатська область, Мукачiвський район, смт. 
Чинадiйово, В. Турянчика, 5. Міжміський код, телефон та факс: (03131) 
6-25-91 (03131) 6-25-91, 5. Електронна поштова адреса: mlk@emitents.
net.ua, 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: mlk.emitents.net.ua, 7. Вид 
особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

Керуючись пунктом 8 ст. 42 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства», рiшенням загальних зборiв ПрАТ «Мукачiвський лiсокомбiнат» в 
ходi проведення загальних зборiв акцiонерiв оголошено 2 перерви, а 
саме з 29.03.2017р. на 30.03.2017р, та з 30.03.2017р. на 31.03.2017р. 
для подальшого розгляду питань порядку денного №7-18. 

Рiшенням рiчних загальних зборiв (протокол вiд 29.03.-31.03.2017р.р.) 
31.03.2017р. вiдкликано з посади: 

-голови ревiзiйної комiсiї товариства Вебер Ємму Степанiвну у зв’язку 
з закiнченням термiну повноважень, на який обиралася. Обiймала дану 
посаду з 19.06.2012 р. Акцiями товариства не володiє.Посадова особа 
не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та службовi злочини не має;

-члена ревiзiйної комiсiї Попович Ольгу Георгiївну у зв’язку з 
закiнченням термiну повноважень, на який обиралася. Обiймала дану 
посаду з 19.06.2012 р. Володiє 4 акцiями , що становить 0,0001% статут-
ного капiталу товариства.Посадова особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 
службовi злочини не має.

-члена ревiзiйної комiсiї Коробкову Наталiю Михайлiвну у зв’язку з 
закiнченням термiну повноважень, на який обиралася. Обiймала дану 
посаду з 19.06.2012 р. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа 
не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства (прото-
кол вiд 29.03.-31.03.2017р.р.) 31.03.2017 року:

-достроково припинено повноваження (за власним бажанням) члена 
наглядової Ради Алiсова Сергiя Михайловича. Обiймав дану посаду з 
27.04.2015 р. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та службовi злочини не має.

-обрано членом наглядової ради Овчаренко В’ячеслава Володими-
ровича термiном на 3 роки. Обiймав посаду протягом останнiх 5 рокiв 
своєї дiяльностi: генеральний директор ТОВ «Мукачiвський 
лiсокомбiнат», в даний час Генеральний директор ТОВ «Енерготранс-
ферт» є представником акцiонера (генеральниого директора 
ТОВ «Мукачiвський лiсокомбiнат»).

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства (прото-
кол вiд 29.03.2017-31.03.2017р.р.) 31.03.2017 року (у зв’язку iз змiною 
органiзацiйної структури товаритва ведено посаду ревiзора замiсть 
ревiзiйної комiсiї) обрано Оврамич Iван Сергiйович термiном на 5 рокiв. 
Обiймав посади протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi: Завiдувач 
сектору доходiв та зборiв з фiзичних осiб Драбiвського вiддiлення 

Золотонiнської ОДПI. На даний час працює фiнансовий директор « 
МЛК». Акцiями товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди 
на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та службовi злочини не має.

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

Керуючись пунктом 8 ст. 42 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства», рiшенням загальних зборiв ПрАТ «Мукачiвський лiсокомбiнат» в 
ходi проведення загальних зборiв акцiонерiв оголошено 2 перерви, а 
саме з 29.03.2017р. на 30.03.2017р, та з 30.03.2017р. на 31.03.2017р. 
для подальшого розгляду питань порядку денного №7-18

Рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв товариства 
на вчинення значного правочину прийнято на загальних зборах 
ПРАТ « Мукачiвський лiсокомбiнат» 31.03.2017р. ( протокол вiд 29.03.-
31.03.2017р.р.) 

Предметом правочину є: за наявностi згоди Наглядової ради товари-
ства надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиняти-
ся Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття та-
кого рiшення, зокрема кредитних договорiв, договорiв про надання 
банкiвських послуг, договорiв застави (iпотеки) в якостi забезпечення ви-
конання зобов’язань ПрАТ «Мукачiвський лiсокомбiнат» або будь-якої 
третьої особи. Визначити граничну суму кожного з таких правочинiв не 
бiльше 100 000 000,00 грн. Надати повноваження на укладання таких 
правочинiв, а саме: -Укладання з АТ «ОТП Банк» Договору про змiну 
№  4 до договору застави (iпотеки) № PL 14-337/28-4 вiд 25.07.2014р., 
щодо внесення змiн в частинi опису предмету застави (iпотеки) та за-
ставної, зваженої вартостi предмету застави (iпотеки), а також погодити 
укладення Договорiв про змiну до вказаного Договору застави, 
необхiднiсть в укладаннi яких може виникнути в майбутньому.

Сума коштiв, що є предметом правочину становить бiльше 
100 000 000,00 грн.грн. Вартiсть активiв ПРАТ « Мукачiвський 
лiсокомбiнат « за 2016 рiк складає 13982700 грн. Спiввiдношення суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПРАТ « Мукачiвський лiсокомбiнат « становить 715%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 2 975 225 штук. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у загальних зборах: 
2  975 225 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину 
— 2  975 225 кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» да-
ного рiшення — 0.

Уповноважити Генерального директора Товариства на укладання з 
АТ «ОТП Банк» вiд iменi ПрАТ «Мукачiвський лiсокомбiнат» Договору 
про змiну № 4 до Договору застави (iпотеки) № PL 14-337/28-4 вiд 
25.07.2014р. щодо внесення змiн в частинi опису предмету застави 
(iпотеки) та заставної, зваженої вартостi предмету застави (iпотеки) По-
годити укладення Генеральним директором товариства Договорiв про 
змiну до вказаного Договору застави (iпотеки), необхiднiсть в укладаннi 
яких може виникнути в майбутньому за умови погодження таких 
правочинiв Наглядовою Радою товариства

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

генеральний директор  тюрдьо олег Iванович

приватне аКцIонерне товариство
«муКачIвсьКий лIсоКомбIнат»



№65, 5 квітня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

73

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "БАНК СIЧ"
2. Код за ЄДРПОУ 37716841
3. Місцезнаходження 01033 Київ Володимирська 63
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207-14-70 044 289 37 84
5. Електронна поштова адреса bank@sichbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.sichbank.com.ua

7. Вид особливої інформації зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Змiст iнформацiї:
Рiчними Загальними зборами Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «БАНК СIЧ» (Протокол №9 вiд 31.03.2017р.) прийнято 
рiшення про припинення повноважень Спостережної ради ПАТ «БАНК 
СІЧ». Пiдстава для прийняття рiшення – на виконання вимог статтi 32 За-
кону України «Про акцiонернi товариства». Пiдстава припинення повнова-
жень та обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб 
ПАТ  «БАНК СIЧ» - сплив строку, на який посадову особу було призначено. 
Припинено повноваження Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» у складі:

- Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Раздорожного Валерiя 
Вiкторовича.Володiє пакетом акцiй ПАТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 48,3333%. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-
чини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Строк перебуван-
ня на посадi 6 рокiв 2 мiсяцi. Посадова особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних.

- члена Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Баланди Олега Iвановича. 
Володiє пакетом акцiй ПАТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 36,6667%. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської, службової дiяльностi не має. Строк перебування на посадi – 
1 рiк 2 мiсяцi. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних.

- члена Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Мельника Андрiя Павловича. 
Володiє пакетом акцiй ПАТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 9,1667%. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi гос-
подарської, службової дiяльностi не має. Строк перебування на посадi 2 роки 
2 мiсяцi. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

- члена Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Матузенка Геннадiя 
Вiталiйовича. Акцiями ПАТ «БАНК СIЧ» не володiє. Непогашеної судимостi 
за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 
службової дiяльностi не має. Строк перебування на посадi – 11 мiсяцiв. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

- члена Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Кохася Iгоря Святославо-
вича. Акцiями ПАТ «БАНК СIЧ» не володiє. Непогашеної судимостi за зло-
чини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 
службової дiяльностi не має. Строк перебування на посадi – 4 мiсяцi. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Рiчними Загальними зборами Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БАНК СIЧ» (Протокол №9 вiд 31.03.2017р.) прийнято 
рiшення обрати Спостережну раду ПАТ «БАНК СІЧ» строком до наступних 

рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв ПАТ «БАНК СIЧ», якi мають бути 
проведенi не пiзнiше 30.04.2018р.Пiдстава для прийняття рiшення – на ви-
конання вимог статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Об-
ґрунтування змiн у персональному складi – переобрання членiв Спосте-
режної ради ПАТ «БАНК СIЧ». Обрано Спостережну раду ПАТ «БАНК СІЧ» 
у наступному складі:

- Головою Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Раздорожного Валерiя 
Вiкторовича. Акціонер банку, володiє акцiями ПАТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 
48,3333%. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 
Протягом останнiх п’яти рокiв Раздорожний В.В. обiймав посади: 
07/2016- т.ч – Голова Спостережної ради «БАНК СIЧ»; 07/2012 – 07/2016 – 
комерцiйний директор ТОВ «Естрела»;10/2008-03/2011 менеджер- аналiтик 
ТОВ «Естрела». Протягом останнiх п‘яти рокiв (обирався неодноразово) 
обiймав посаду Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ». Посадова 
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

- членом Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Баланду Олега Iвановича. 
Акцiонер банку, володiє пакетом акцiй ПАТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 36,6667%. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-
чини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Протягом останнiх 
п‘яти рокiв Баланда О.I. обiймав посади: 02/2016 – т.ч. член Спостережної 
ради ПАТ «БАНК СIЧ»,07/2014-01/2016 – заступник директора  
ТОВ «ЯРОС»; 02/2007- 07/2014 - фiнансовий директор ТОВ «Естрела». По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

- членом Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Мельника Андрiя Павло-
вича. Акцiонер банку, володiє пакетом акцiй ПАТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 
9,1667%. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Протягом 
останнiх п’яти рокiв Мельник А.П. обiймав посади директора, радника  
ТОВ «Еста Велл Сервiсез Україна», з 16.04.2015р. обiймає посаду члена 
Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ». Посадова особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних.

- незалежним членом Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Матузенка 
Геннадiя Вiталiйовича. Акцiями ПАТ «БАНК СIЧ» не володiє. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської, службової дiяльностi не має. Протягом останнiх п’яти рокiв 
Матузенко Г.В. обiймав посади: 09/2013р. по т.ч. - ТОВ «Компанiя «БАК 
ХАУС», радник генерального директора; 10/2011 р. – 02/2012р.  
ТОВ «Компанiя «БАК ХАУС», радник генерального директора. Посадова 
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

- незалежним членом Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Кохася Iгоря 
Святославовича. Акцiями ПАТ «БАНК СIЧ» не володiє. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської, службової дiяльностi не має. Протягом останнiх п’яти рокiв 
Кохась I.С. обiймав посади: 09/2016- по т.ч. директор ТОВ «Фрут Трейдiнг»; 
09/2015-08/2016- заступник директора ТОВ «Компанiя «Агропанхiм»; 
05/2013-09/2015 ТОВ «Агропанхiм», директор; 02/2010-05/2013 –  
ПАТ «Захiдiнкомбанк», директор департаменту активних операцiй. Поса-
дова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади шульга влада вiкторiвна
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.03
(дата)

публIчне аКцIонерне товариство “банК сIч”

1. повІдомлення про внесення ЗмІн  
до проеКту порядКу денного

річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «АВТОКАПІТАЛ»,
які призначені на 21 квітня 2017 року

приватне аКцІонерне товариство «автоКапІтал», іден-
тифікаційний код — 31750520 (надалі — Товариство), місцезнахо-
дження якого: Україна, 01004, м. Київ, вул. велика васильківська, 
15/2, повідомляє про те, що до проекту порядку денного річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 21 квітня 2017 
року о 10:00 годині за адресою: україна, м. Київ, вул. велика ва-
сильківська, 15/2, зал переговорів на 1 поверсі за рішенням На-
глядової Ради Товариства від 04.04.2017 року внесені доповнення:

Проект порядку денного доповнений питанням наступного змісту:
Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та 

способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних 
зборах акціонерів.

проект рішення: 
Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та 

способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних 
зборах акціонерів.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у га-
зеті «Відомості НКЦПФР» № 52 від 17 березня 2017 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.mercedes-benz.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні.

генеральний директор  я.м. пригара

приватне аКцІонерне товариство 
«автоКапІтал»
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публIчне аКцIонерне товариство 
“банК сIч”

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "БАНК СIЧ"
2. Код за ЄДРПОУ 37716841
3. Місцезнаходження 01033 Київ Володимирська 63
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207-14-70 044 289 37 84
5. Електронна поштова адреса bank@sichbank.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.sichbank.com.ua

7. Вид особливої інформації прийняття рішення про розміщення 
цінних паперів на суму, що 
перевищує 10 відсотків статутного 
капіталу

II. текст повідомлення
31 березня 2017 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «БАНК 

СIЧ» (надалi - Банк) (протокол № 9 вiд 31.03.2017р. ) прийнято рiшення 
про збiльшення розмiру статутного капiталу Банку на загальну суму 
71  690 000,00 грн. (сiмдесят один мiльйон шiстсот дев’яносто тисяч гри-
вень 00 копiйок) шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi за рахунок залучення додаткових внескiв. Прийнято 
рiшення про розмiщення простих iменних акцiй загальною кiлькiстю 
67  000 000 (шiстдесят сiм мiльйонiв) штук на загальну суму 71 690 000,00 грн. 
(сiмдесят один мiльйон шiстсот дев’яносто тисяч гривень 00 копiйок). Фор-
ма iснування акцiй: бездокументарна. Спосiб розмiщення акцiй: приватне 
розмiщення, серед акцiонерiв Банку, якi є акцiонерами Банку на дату 
прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватно-
го розмiщення (тобто на 31 березня 2017 року) без залучення iнших 
iнвесторiв.

Статутний капiтал банку збiльшується на суму 71 690 000,00 грн. 
(сiмдесят один мiльйон шiстсот дев’яносто тисяч гривень 00 копiйок) до 
розмiру 200 090 000,00 гривень.

Номiнальна вартiсть 1 акцiї 1,07 грн. (одна гривня сiм копiйок). Цiна 
розмiщення акцiй становить 1,07 грн. (одна гривня сiм копiйок) за одну 
акцiю, що дорiвнює номiнальнiй вартостi. Цiна розмiщення акцiї визначе-
на вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та на 
пiдставi ринкової вартостi акцiї, затвердженої рiшенням Спостережної 
ради Банку вiд 07 березня 2017 р. (протокол № 45 - ЗБ), яка визначена 
станом на 27 лютого 2017 року вiдповiдно до законодавства про оцiнку 
майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть у розмiрi 1,07  грн 
(одна гривня 07 копiйок) за одну акцiю (пiдстава - Звiт про незалежну 
оцiнку вартостi цiнних паперiв вiд 27 лютого 2017 року, виконаний 
ТОВ  «Е.Р.С.Т.Е.»).В результатi розмiщення акцiй змiна власникiв значних 
пакетiв акцiй Банку не передбачається. Очiкується збiльшення частки у 
статутному капiталi Банку у акцiонера - фiзичної особи, яка станом на 
31  березня 2017 року володiє 44 000 000 штуками простих iменних акцiй 
Банку або часткою 36,6667 % у статутному капiталi Банку.Спiввiдношення 
загальної номiнальної вартостi акцiй, на яку передбачено розмiщення, до 
розмiру статутного капiталу Банку на дату прийняття вищезазначеного 
рiшення становить 55,8333%.Права, якi отримують iнвестори в акцiї, що 
розмiщуються: кожною простою акцiєю банку її власнику - акцiонеру нада-
ється однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: участь в управлiннi 
банком; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї банку частини 
його майна або вартостi; отримання iнформацiї про фiнансово-
господарську дiяльнiсть банку, також iншi права, передбаченi чинним за-
конодавством, Статутом банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.
Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами у нацiональнiй 
валютi України.Метою розмiщення акцiй є збiльшення розмiру капiталу 
Банку. 100% фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй Банку, 
планується спрямувати в повному обсязi на забезпечення операцiйної 
дiяльностi Банку.Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв, що випускають-
ся, не передбачена.Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту 
емiсiї: банк зобов’язується не використовувати внески, отриманi при 
розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв банку.

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 шульга влада вiкторiвна
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.03
(дата)

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

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариство «нововолин-
сьКа швейна фабриКа», 
13352962 Волинська, -, 45400, м. 
Нововолинськ, вул. Княгинi Ольги, 60 
03344 2-49-01,

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

03.04.2017

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

nvshveynaf.pat.ua

публІчне аКцІонерне товариство 
«дружКІвсьКе рудоуправлІння»

повне найменування емітента: 

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

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

публІчне аКцІонерне 
товариство «дружКІвсьКе 
рудоуправлІння»
публічне акціонерне 
товариство
00191796

84205, донецька область, 
м. дружківка, вул. поленова, 
буд. 112 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

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

текст повідомлення:
31 березня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 

рудоуправлiння» (протокол №45) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, предметом 
якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Товари-
ству з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮМГ Трейдiнг», м. Київ, Шевченкiв-
ський р-н., провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 38475263, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, 
що є предметом правочину становить 50000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ 
«Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 500849 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 9,9830%. Iншi iстотнi 
умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення 
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (части-
нами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
05.07.2017 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.

31 березня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння» (протокол №45) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предме-
том якого є надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Това-
риству з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ Агро», м. Київ, Шевченкiв-
ський р-н., провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 39458102, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, 
що є предметом правочину становить 50000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ 
«Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 500849 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 9,9830%. Iншi iстотнi 
умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнан-
сової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), 
проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 05.07.2017 
року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.

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

генеральний директор  Є.в. цимарман



№65, 5 квітня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

75

1. ПРАТ «СТИЛЬ» ХАРКІВСЬКИЙ БУДИНОК МОДЕЛЕЙ ОДЯГУ 2
2. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 10
3. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА 10
4. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА 10
5. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА 11
6. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА 11
7. ПАТ АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАВІА» 71
8. ПРАТ АВТОКАПІТАЛ 73
9. ПРАТ АЗОВЗОВНІШТРАНС 35
10. ПРАТ АЙРЕС 14
11. ТОВ АС-МВК 50
12. ПРАТ АСОЦІАЦІЯ ОКО 23
13. ПРАТ АТОМПРОМКОМПЛЕКС 21
14. ПРАТ АТОМПРОМКОМПЛЕКС 26
15. ПРАТ АТП АТЛАНТ 23
16. ПАТ БАНК СІЧ 73
17. ПАТ БАНК СІЧ 74
18. ПАТ БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД 18
19. ПАТ БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД 20
20. ПАТ БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД 21
21. ПАТ БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 54
22. ТОВ БЛОКБАСТЕР-КИЇВ 17

23. ПРАТ БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 12
24. ПРАТ ВАДЕС 14
25. ПРАТ ВЕЛТА 31
26. ПАТ ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 54
27. ПАТ ВЕСКО 37
28. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРПАКСЕРВІС» 71
29. ПРАТ ВІЗІКОМ 39
30. ПАТ ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ
13

31. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 32
32. ПРАТ ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 34
33. ПРАТ ВОЛТЕКС-МЕЛАНЖ 36
34. ПРАТ ВОЛТЕКС-МЕЛАНЖ 43
35. ПРАТ ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 29
36. ПРАТ ГАЛІЦІЯ ДИСТИЛЕРІ 44
37. ПРАТ ГАЛКА 34
38. ПРАТ ГАЛКА 35
39. ПРАТ ГІДРОСИЛА ГРУП 65
40. ПРАТ ГОГОЛІВСЬКА СТРІЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА 40
41. ПРАТ ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 

ПОСТАЧАННЯ
6

42. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 10

повідомлення 
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "IНГУЛЕЦЬКИЙ 
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00190905
3. Місцезнаходження 50064 м.Кривий Рiг вул. Рудна, 47
4. Міжміський код, телефон та факс +380564076311 +380564076311
5. Електронна поштова адреса info@ingok.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

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

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою ПРАТ «IНГЗК» 03.04.2017р., Протокол №91, прийня-

то рiшення: вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства подовжити з 

«04» квiтня 2017 року до «02» квiтня 2018 року (включно) термiн повнова-
жень Генерального директора ПРАТ «IНГЗК» Герасимчука Олександра Ми-
колайовича. Герасимчук Олександр Миколайович (паспорт АЕ 811224, ви-
даний Iнгулецьким РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй 
обл. 02.09.1997р.) володiє часткою у Статутному капiталi ПРАТ «IНГЗК» у 
розмiрi 0,0000348%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Iншi посади якi обiймала призначена особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: 2011р. Директор з капiтального будiвництва ПАТ «IНГЗК», 
2011р.-2013р. Головний iнженер ПАТ «IНГЗК», 2013р.-2015р. Директор з 
технологiй та планування виробництва структурного пiдроздiлу ГДД, 2015-
2016 Головний iнженер ПАТ «IНГЗК» в.о. Генерального директора 
ПРАТ «IНГЗК» (до 05.05.2016 р. ПАТ «IНГЗК»), з 03.08.2016 р. Генеральний 
директор ПРАТ «IНГЗК».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади герасимчук олександр 

миколайович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.04
(дата)

приватне аКцIонерне товариство
“IнгулецьКий гIрничо-Збагачувальний КомбIнат”

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 по гаЗопостачанню та гаЗифІКа-
цІї «вІнницягаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03338649
3. Місцезнаходження: 21012 м. Вінниця,, Костя Широцького,24
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432)278092, (0432)278092
5. Електронна поштова адреса: office@vngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: vn.104.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст повідомлення 
На загальних зборах акціонерів 31.03.2017 прийнято рішення про укладення 

Товариством Договору транспортування природного газу №1512000699 від 
17.12.2015 р. (надалі - «Договір»), укладеного між Товариством та Публічним 
акціонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» (ідентифікаційний код 30019801), 

що укладено для забезпечення надання Товариством послуг з розподілу при-
родного газу на ліцензованій території обслуговування, та схвалити подальшу 
дію цього Договору граничною сукупною вартістю 488 300 000,00 грн. (чотириста 
вісімдесят вісім мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок). Загальна кількість 
голосуючих 5 200 186 акцій. Загальна кількість голосуючих акций - 
5 097 131 ; « за « - 3 792 0801, «утримався» - 300 048, кількість голосів акціонерів, 
які не брали участі у голосуванні 5 003 акцій.

На загальних зборах акціонерів 31.03.2017 прийнято рішення про укла-
дення Товариством договорів на виконання інвестиційної програми затвер-
дженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до дати проведення 
цих Загальних зборів акціонерів Товариства граничною сукупною вартістю 
100 000 00,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок)..Загальна кількість го-
лосуючих 5 200 186 акцій. Загальна кількість голосуючих акцій -5 097 131 ;  
« ЗА « - 3 792 0801, «УТРИМАВСЯ» - 300 048, кількість голосів акціонерів, 
які не брали участі у голосуванні 5 003 акцій.

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

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

2. голова правління пат «вінницягаз  Кривак о.а.
03.04.2017

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акці-
онерне товариство «Ювілейний», 00846694, м.Київ, пр.Пере-
моги, 20, 044 2365052 

2.Дата розкриттяповного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базіданих Комісії: 05.04.2017 р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію: www.00846694.smida.gov.ua»

приватне аКцІонерне товариство
«ювІлейний»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №65, 5 квітня 2017 р. 
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
43. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 14
44. ПАТ ДНІПРОМЕТИЗ 7
45. ПАТ ДОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 42
46. ПАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 74
47. ПАТ ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ 40
48. ПРАТ ДУБЛЯНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 34
49. ПРАТ ЕДЕЛЬВІКА 3
50. ПРАТ ЕДЕЛЬВІКА 5
51. ПРАТ ЕДЕЛЬВІКА 43
52. ПРАТ ЕДЕЛЬВІКА 44
53. СПРАТ ЕКОСЕЙВ 15
54. ПАТ ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ 6
55. ПРАТ ЕПОС2011 27
56. ПРАТ ЕПОС2011 48
57. ПРАТ ЗАВОД ЕЛОКС 71
58. ПАТ ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ 26
59. ПАТ ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК 38
60. ПРАТ ЗАПОРІЖКОКС 27
61. ПАТ ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
35

62. ПРАТ ІМЕНІ ПОКРИШЕВА 15
63. ПРАТ ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 75
64. ПАТ ІНСТИТУТ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ 44
65. ПАТ ІСКРА 34
66. ПРАТ ІСТА-ЦЕНТР 41
67. ПРАТ КАЗАНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16
68. ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 28
69. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
46

70. ПАТ КИЇВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 28
71. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 66
72. ПРАТ КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 15
73. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 62
74. ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

17144
9

75. ПАТ КОТОВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 22
76. ПАТ КОТОВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 24
77. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН 32
78. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 23
79. ПРАТ ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ 21
80. ТОВ ЛД ПЕРСПЕКТИВА 45
81. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ» 31
82. ПРАТ ЛИСЯНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ 66
83. ПРАТ ЛІЛЕЯ 25
84. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 14630 65
85. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 30
86. ПРАТ МАКИ ІМЕНІ О.П.СЕМ’ЯНІВСЬКОГО 6
87. ПРАТ МАКО ХОЛДІНГ 40
88. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 12
89. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА 70
90. ПАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 33
91. ПРАТ МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 17
92. ПРАТ МІРАДЕМ ГРУП 12
93. ПРАТ МІСТОБУДІВНИК-ДНІПРО 61
94. ПРАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 72
95. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СМІЛЯНСЬКИЙ 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
8

96. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

28

97. ПРАТ НВО «ХАЙМЕК» 40
98. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 37
99. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ 68
100. ПРАТ НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 21
101. ПРАТ НОВОВОЛИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 74
102. ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 40
103. ПРАТ НПО ДНІПРОПРЕС 50
104. ПРАТ ОГНЕУПОРНЕРУД 36
105. ПАТ ОДЕСАВТОТРАНС 11
106. ПРАТ ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС 20
107. ТОВ ОЛІМПЕКС ТРАНС 72
108. ПАТ ОРІХІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 56
109. ПАТ ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 36

110. ПРАТ ПАЖ-ХОЛДІНГ 43
111. ПАТ ПАРФУМ 29
112. ПРАТ ПДТ УКРАЇНА 6
113. ПРАТ ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 57
114. ПРАТ ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 63
115. ПРАТ ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 64
116. ПРАТ ПЛАСКЕ 32
117. ПРАТ ПЛАСТ 33
118. ПАТ ПЛОДОРОЗСАДНИЦЬКЕ 68
119. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВІННИЦЯГАЗ» 1
120. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВІННИЦЯГАЗ» 75
121. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» 69
122. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» 69
123. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» 70
124. ПАТ ПОДІЛЛЯ 17
125. ПРАТ ПОДІЛРЕМБУД 13
126. ПАТ ПОЛТАВАКОНДИТЕР 9
127. ПАТ ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС 29
128. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 41
129. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ 33
130. ПРАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СОРТНАСІННЄОВОЧ»
27

131. ПРАТ ПРЕСТИЖ ГРУП 3
132. ПАТ ПРЕСТИЖ-ІНТЕР 59
133. ПАТ ПРЕСТИЖ-ІНТЕР 62
134. ПАТ ПРИМОРСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 58
135. ПАТ ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ЯСЕН» 15
136. ПАТ РАССВЕТ 19
137. ПАТ РЕГІОН-БАНК 63
138. ПРАТ РІВНЕНАФТОБАЗА 47
139. ПРАТ СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЛУЧ» 64
140. ПРАТ СВІТЯЗЬ 34
141. ПП СИХІВСЬКЕ 7
142. ПРАТ СОКОМАРИНАД 65
143. ПАТ СОНЯЧНЕ 4
144. ПРАТ СОРТНАСІННЯ 71
145. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №595 6
146. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАЛИЦЬКА» 41
147. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА» 41
148. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» 8
149. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЄВРОНІС УКРАЇНА 24
150. ПРАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТІЯ» 3
151. ПАТ СУМИХІМПРОМ 71
152. ПРАТ ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10553 16
153. ПРАТ ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА «ДНІПРООБЛОПТТОРГ» 62
154. ПАТ ТРАНС-ОБОЛОНЬ 67
155. ПАТ ТРАНС-ОБОЛОНЬ 68
156. ПРАТ ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД АГ 29
157. ПАТ ТРОЯНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 60
158. ПРАТ УКРАГРОВИБУХПРОМ 6
159. ПРАТ УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ 48
160. ПРАТ УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ 49
161. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА БАЗА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБУТУ 

«УКРТОРГМОНТАЖТЕХНІКА»
28

162. ПРАТ УКРМ’ЯСОМОЛМАШТЕХРЕМОНТ 3
163. ПРАТ УКРПРИБОРСЕРВІС 28
164. ПРАТ УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ 65
165. ПАТ ФЕРМЕНТ 34
166. ПРАТ ФІРМА «ХЕРСОНОБЛАГРОБУД» 15
167. ПАТ ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ «ФЕЯ» 25
168. ПАТ ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА 65
169. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ 39
170. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ 45
171. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 25
172. ПАТ ЧЕРГІВЦІГАЗ 50
173. ПАТ ЧЕРГІВЦІГАЗ 64
174. ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО 7
175. ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО 8
176. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ 20
177. ПРАТ ШВЕЯ 30
178. ПРАТ ЮВІЛЕЙНИЙ 75
179. ПАТ ЯКИМІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 51

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17065
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
04.04.2017 р. 


