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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.03.2018  м. Київ  № 179

Про зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «ФК «Агро
холдінг Полісся»

За результатами аналізу ситуації щодо ПрАТ «ФК «Аг-
рохолдінг Полісся» та з урахуванням постанови Началь-
ника третього слідчого відділу управління з розслідуван-
ня кримінальних проваджень у сфері економіки 
Департаменту з розслідування особливо важливих справ 
у сфері економіки Генеральної прокуратури України 
Яковлєва С.О. від 21.03.2018 року (вх. № 9326 від 
22.03.2018), винесеної в межах досудового розслідуван-
ня за № 42017111200000142 від 17.03.2017, 

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 30.03.2018 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «ФК «Агрохолдінг Полісся» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 34882646).

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 

депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, емітовані ПрАТ «ФК «Агрохол-
дінг Полісся», здійснювати облікові операції щодо цінних 
паперів ПрАТ «ФК «Агрохолдінг Полісся».

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) не-
відкладно з моменту отримання цього рішення довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери ПрАТ «ФК «Агрохолдінг Поліс-
ся» у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 30370711).

7. Департаменту контрольно-правової роботи повідоми-
ти про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників 
ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний 
код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію ін-
вестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 179–181 від 29.03.2018 р.
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особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.03.2018  м. Київ  № 180

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів

За результатами аналізу ситуації щодо товариств (пе-
релік додається) та з урахуванням постанови старшого 
слідчого з ОВС шостого ВКР СУ ФР ОВПП ДФС А. Замя-
тіна від 20.03.2018 (вх. № 9255 від 21.03.2018) про за-
борону внесення змін до системи депозитарного обліку 
цінних паперів щодо цінних паперів емітентів, винесеної 
в межах досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 3201710011000010 від 20.12.2017, 

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 30.03.2018 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
емітованих товариствами (перелік додається) (далі − 
Цінні папери).

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції 
щодо Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» невідкладно з моменту отримання цього рішення до-
вести до відома депозитарних установ, що здійснюють 
облік прав власності на Цінні папери у депозитарній сис-
темі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоці-
ації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 33338204) довести до відома членів від-
повідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» у триден-
ний термін з моменту отримання ним копії цього рішення 
повідомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідоми-
ти про прийняте рішення ПАТ «Національний депозитарій 
України», Професійну асоціацію учасників ринків капіталу 
та деривативів (ПАРД), Українську асоціацію інвестиційно-
го бізнесу, Асоціацію «Українські фондові торговці».

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

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

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

Голова Комісії Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку
«29» березня 2018 року № 180

Перелік Товариств, яким з 30.03.2018 зупинено 
внесення змін до системи депозитарного обліку цінних 

паперів 
№ 
з/п

Ідентифікацій-
ний код юри-
дичної особи

Найменування товариства

1 40833408 АТ «ЗНВКІФ «Домініон Фінанс»
2 40890213 АТ «ЗНВКІФ «Мар-Сара Капітал»
3 41519834 АТ «ЗНВКІФ «Атлас»
4 40884976 АТ «ЗНВКІФ «Еко Капітал»
5 35677371 ПВІФНЗ «Еско-Інвестиційний» 

(ЄДРІСІ 2331048) 
ТОВ «КУА «Еско-Капітал»

6 35677371 ЗНВПІФ «Еско-Классік» 
(ЄДРІСІ 23300463) 
ТОВ «КУА «Еско-Капітал»

7 35677371 ЗНВПІФ «Еско-Преміум» 
(ЄДРІСІ 23300342) 
ТОВ «КУА «Еско-Капітал»

8 41163797 АТ «ЗНВКІФ «Геліос»
9 41155498 АТ «ЗНВКІФ «Гефест»

10 41000049 АТ «ЗНВКІФ «Ай Пі Венчур»
11 41275720 АТ «ЗНВКІФ «Тулум»
12 40788633 АТ «ЗНВКІФ «Сіті Прем’єр Груп»
13 39066006 ПВНЗІФ «ЗІМ-Капітал» (ЄДРІСІ 

23300451)
ТОВ «Клермон Фінанс»

14 40952820 АТ «ЗНВКІФ «Кайзер»
15 41217056 АТ «ЗНВКІФ «Фінансовий Резерв»
16 41056149 АТ «ЗНВКІФ «Сістем Кепітал 

Девелопмент»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.03.2018  м. Київ  № 181

Про зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
щодо цінних паперів, емі-
тованих ПрАТ «Діві Банк»

За результатами аналізу ситуації щодо ПрАТ «Діві 
Банк» та з урахуванням постанов старшого слідчого в 
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ОВС ГСУ Національної поліції України Дацьо І.І. від 
01.03.2018 (вх. № 7489 від 06.03.2018) та від 20.03.2018 
(вх. № 9292 від 21.03.2018), винесених в межах досудо-
вого розслідування у кримінальному проваджені за 
№ 12017100000000637 від 07.06.2017 року, 

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 30.03.2018 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «Діві Банк» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 37572263).

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, емітовані ПрАТ «Діві Банк», 
здійснювати облікові операції щодо цінних паперів 
ПрАТ «Діві Банк».

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» невідкладно довести до відома депозитарних уста-
нов, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
ПрАТ «Діві Банк» у депозитарній системі України, дане 
рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 

особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» у триден-
ний термін з моменту отримання ним копії цього рішення 
повідомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України», Професійній асоціації 
учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), Україн-
ській асоціації інвестиційного бізнесу, Асоціації «Україн-
ські фондові торговці».

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

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНФоРмАцІйНІ ПоВІДомЛЕННЯ 
ТА НоВИНИ НКцПФР

НКцПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
29.03.2018р. №187, пунктів 3, 14 глави 3 розділу ІІІ По-
рядку реєстрації випусків акцій при спрощеній процедурі 
реорганізації та капіталізації банків, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 14.07.2017р. №530, та відповідно до до-
кументів, наданих Публічним акціонерним товариством 
Акціонерним комерційним банком «Індустріалбанк» на 
реєстрацію звіту про результати розміщення (обміну) ак-
цій внаслідок приєднання до нього Публічного акціонер-
ного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» 
(вх.№10018 від 27.03.2018р.), скасовано реєстрацію ви-
пуску простих іменних акцій Публічного акціонерного 
товариства «Акціонерний банк «ЕкспресБанк» (іден-
тифікаційний код юридичної особи: 20053145). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій Публічного акціонер-
ного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» від 
11 серпня 2010 року №643/1/10, видане Державною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но  – розпорядження № 93КФСА від 29 березня 
2018 року.

*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 (зі змінами), рішення Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 29.03.2018р. 
№187, пунктів 3, 14 глави 3 розділу ІІІ Порядку реєстрації 
випусків акцій при спрощеній процедурі реорганізації та 
капіталізації банків, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.07.2017р. №530, та відповідно до документів, нада-
них Публічним акціонерним товариством Акціонерним 
комерційним банком «Індустріалбанк» на реєстрацію зві-
ту про результати розміщення (обміну) акцій внаслідок 
приєднання до нього Публічного акціонерного товари-
ства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» (вх.№10018 від 
27.03.2018р.), скасовано реєстрацію випуску привілейо-
ваних іменних акцій Публічного акціонерного товари-
ства «Акціонерний банк «ЕкспресБанк» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи: 20053145). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного това-
риства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» від 11 серпня 
2010 року №644/1/10, видане Державною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 94КФСА від 29 березня 2018 року.

02.04.2018 р.
01010, м. Київ601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 2542377
Email: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на пресслужбу НКцПФР обов’язкове.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №63, 2 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1.Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «Пересувна механізована колона  125» 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01037471
1.3. Місцезнаходження емітента: 39070, Полтавська обл., Гло-

бинський рн, смт. Градизьк, вул. Київська, 1а 
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05365) 34178
1.5. Електронна поштова адреса емітента: відсутня
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації: 

pmk125.pat.ua
1.7. Вид особливої інформації: інформація про зміну типу акціо-

нерного товариства
2.Текст повідомлення

2.1.Зміни відбулись за рішенням Загальних зборів від 23.03.2018р. 

(протокол № 1 від 23.03.2018р.), в зв'язку зі зміною типу Товариства: 
дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емі-
тента, що прийняв відповідне рішення - 23.03.2018р. Загальні збори 
акціонерів; дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей 
про юридичну особу, що містяться в ЄДР - 29.03.2018р.; повне найме-
нування акціонерного товариства до зміни - Публічне акціонерне то-
вариство «Пересувна механізована колона - 125»; повне найменуван-
ня акціонерного товариства після зміни - Приватне акціонерне 
товариство «Пересувна механізована колона - 125».

3.Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

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

Голова правління 
ПрАТ «ПмК  125»  Петренко І.В.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПЕРЕСуВНА мЕХАНІЗоВАНА КоЛоНА  125»

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "РуСИН",
03767788, вул.Миру, буд. 19-Е, 
м.Київ, 03134,
(044) 408-64-33

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

29.03.2018

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

www.zaorysin.com.ua

ТоВАРИСТВо З оБмЕЖЕНоЮ 
ВIДПоВIДАЛЬНIСТЮ  

«СуЧАСНI БIоПРоДуКТИ»
Річна інформація емітента  

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СУЧАСНI 
БIОПРОДУКТИ», 34842210, 
03151, Київ, Михайла Мiшина, буд. 3.
(044) 244-76-58

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

02.04.2018

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

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

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 «Днiпровський завод 
мiнеральних добрив»

2. Код за ЄДРПОУ 31980517
3. Місцезнаходження 51917, м.Кам’янське, 

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 Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

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 

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Днiпровський 
завод мiнеральних добрив» (протокол №5 вiд 29.03.2018 року) було 
прийнято рiшення про вiдкликання (припинення повноважень) Гнат-
ченка Бориса Володимировича (паспорт: серiя МК № 854769, виданий 
Золочiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi 25.08.1998 року) 
з посади Генерального директора Приватного акцiонерного товари-
ства «Днiпровський завод мiнеральних добрив» за угодою сторiн. 
Гнатченко Б.В. перебував на посадi Генерального директора з 
01.02.2018 року, не володiє пакетом акцiй або часткою у 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, ви-
даний Червонозаводським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi 
30.11.1998 року) протоколом засiдання Наглядової ради Приватного 
акцiонерного товариства «Днiпровський завод мiнеральних добрив» 
№5 вiд 29.03.2018 року було обрано Генеральним директором При-
ватного акцiонерного товариства «Днiпровський завод мiнеральних 
добрив» строком на 3 роки. Москаленко 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 i фiнансам СТОВ «Зер-
нова компанiя «ХОРС», член Наглядової ради ПАТ «ДЗМД». Моска-
ленко С.П. не володiє пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi 
Приватного акцiонерного товариства «Днiпровський завод мiнеральних 
добрив», непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має. Рiшення про обрання на посаду генерального директора При-
ватного акцiонерного товариства «Днiпровський завод мiнеральних 
добрив» Москаленка С.П. було прийняте Наглядовою радою Приват-
ного акцiонерного товариства «Днiпровський завод мiнеральних доб-
рив» на пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства 
у зв’язку зi звiльненням генерального директора Приватного 
акцiонерного товариства «Днiпровський завод мiнеральних добрив» 
Гнатченка Б.В. за угодою сторiн.

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 москаленко Сергiй Петрович

генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
 «ДНIПРоВСЬКИй ЗАВоД мIНЕРАЛЬНИХ ДоБРИВ»
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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 
«Полтавський завод медичного скла»

2. Код за ЄДРПОУ: 00480945
3. Місцезнаходження: 36008 м.Полтава, Фрунзе, 158
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 508-777, (0532) 508-780
5. Електронна поштова адреса: referent@medicalglass.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
28.03.2018 р. за Рішенням загальних зборів акціонерів, в зв'язку з за-

кінченням строку дії повноважень звільнено:
- Голову наглядової ради Некрасова Олександра Васильовича (Посадо-

ва особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Перебував на 
посаді з 1997 року. Володіє 53,7 % статутного капіталу емітента. 

- члена наглядової ради Некрасова Леоніда Олександровича (Посадо-
ва особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Перебував на 
посаді з 2012 року. Володіє 6,005 % статутного капіталу емітента. 

- члена наглядової ради Нелюбіна Вячеслава Юрійовича (Посадова 
особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Перебував на 
посаді з 2006 року. Володіє 0,000001 % статутного капіталу емітента. 

- члена наглядової ради Удовіченко Олену Олександрівну (Посадова 
особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Перебувала на 
посаді з 2009 року. Володіє 0,028 % статутного капіталу емітента. 

- члена наглядової ради Матвійчука Юрія Андрійовича (Посадова особа 
згоди на розкриття персональних даних не надала). Перебував на посаді з 
2017 року. Володіє 0,000001 % статутного капіталу емітента. 

28.03.2018 р. за Рішенням загальних зборів акціонерів обрано на строк 
до переобрання:

- членом Наглядової ради Некрасова Олександра Васильовича (Поса-
дова особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Володіє 
53,7 % статутного капіталу емітента. Протягом 5 років своєї діяльності обі-
ймав посаду - Голова наглядової ради ПАТ «Полтавський завод медичного 
скла». 

28.03.2018 р. засіданням Наглядової ради ПАТ «Полтавський завод ме-
дичного скла» (протокол №5 від 28.03.2018 р.) Некрасова Олександра Ва-
сильовича обрано головою Наглядової ради.

- членом наглядової ради Некрасова Леоніда Олександровича (Поса-
дова особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Володіє 
6,005 % статутного капіталу емітента. Протягом 5 років своєї діяльності 
обіймав посаду - Член наглядової ради ПАТ «Полтавський завод медично-
го скла». 

- членом наглядової ради Нелюбіна Вячеслава Юрійовича (Посадова 

особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Володіє 
0,000001 % статутного капіталу емітента. Протягом 5 років своєї діяльності 
обіймав посаду - Член наглядової ради ПАТ «Полтавський завод медично-
го скла». 

- членом наглядової ради Удовіченко Олену Олександрівну (Посадова 
особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Володіє 0,028 % 
статутного капіталу емітента. Протягом 5 років своєї діяльності обіймала 
посаду - Член наглядової ради ПАТ «Полтавський завод медичного скла». 

- членом наглядової ради Матвійчука Юрія Андрійовича (Посадова осо-
ба згоди на розкриття персональних даних не надала). Володіє 0,000001 % 
статутного капіталу емітента. Протягом 5 років своєї діяльності обіймав по-
сади - Член наглядової ради ПАТ «Полтавський завод медичного скла», 
начальник цеху №2 ПАТ «Полтавський завод медичного скла», заступник 
Голови правління з якості ПАТ «Полтавський завод медичного скла». 

28.03.2018 р. за Рішенням загальних зборів акціонерів, в зв'язку з за-
кінченням строку дії повноважень звільнено:

- Голову ревізійної комісії Москаленко Тетяну Павлівну (Посадова особа 
згоди на розкриття персональних даних не надала). Перебувала на посаді 
з 2009 року. Володіє 0,000001 % статутного капіталу емітента. 

- члена ревізійної комісії Бобилкова Олега Володимировича (Посадова 
особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Перебував на 
посаді з 2000 року. Володіє 0,000001 % статутного капіталу емітента. 

- члена ревізійної комісії Царинську Валентину Сергіївну (Посадова 
особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Перебувала на 
посаді з 2015 року. Володіє 0,002 % статутного капіталу емітента. 

28.03.2018 р. за Рішенням загальних зборів акціонерів обрано на строк 
до переобрання:

- членом Ревізійної комісії Бобилкова Олега Володимировича (Посадо-
ва особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Володіє 
0,000001 % статутного капіталу емітента. Протягом 5 років своєї діяльності 
обіймав посаду - Член ревізійної комісії ПАТ «Полтавський завод медично-
го скла». 

- членом Ревізійної комісії Царинську Валентину Сергіївну (Посадова 
особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Володіє 0,002 % 
статутного капіталу емітента. Протягом 5 років своєї діяльності обіймала 
посади - бухгалтер по розрахунку ПАТ «Полтавський завод медичного 
скла», Член ревізійної комісії ПАТ «Полтавський завод медичного скла». 

- членом Ревізійної комісії Білана Геннадія Михайловича (Посадова 
особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Володіє 
0,000001 % статутного капіталу емітента. Протягом 5 років своєї діяльності 
обіймав посаду - заступник Головного бухгалтера з економічних питань. 

28.03.2018 р. засіданням Ревізійної комісії ПАТ «Полтавський завод ме-
дичного скла» (протокол №1 від 28.03.2018 р.) Білана Геннадія Михайло-
вича обрано головою Ревізійної комісії.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові осо-
би не мають.

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

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

2. Голова правління  Кудацький о.м.

ПуБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПоЛТАВСЬКИй ЗАВоД мЕДИЧНоГо СКЛА»

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 
"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 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.sumykhimprom.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Наказом №101 вiд 28.03.2018 керуючий санацiєю 

ПАТ «СУМИХIМПРОМ» Нiкiтiн Д.В. прийняврiшення про надання зго-
ди на вчинення значного правочину, а саме:

укладення Додаткової угоди №1 вiд 28.03.2018 до Договору №2 по-
стачання природного газу вiд 10.01.2018 мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 
та ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД» на постачання природного газу. Орiєнтована 
сума Договору №2 постачання природного газу вiд 10.01.2018 складає 
300 000 тис.грн. з ПДВ. Загальна вартiсть газу, що поставляється за 
цим Договором, складається iз суми вартостi газу, поставленого 
Споживачевi (ПАТ «СУМИХIМПРОМ») за даним Договором.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 179 976 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 25,4242%.

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 Нiкiтiн Дмитро Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівни-

ка)
М.П. 2018.03.29

(дата)

ПуБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “СумИХIмПРом”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №63, 2 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 
акціонерів 

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «БРІТІШ АВТо 
КЛАБ»

Місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39
Ідентифікаційний код 30930046

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«БРІТІШ АВТО КЛАБ» (надалі – «Товариство»), повідомляє про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
30 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 04080, м. Київ, 
вул. Кирилівська, 39, 3-й поверх, конференц зал.
Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту 

порядку денного загальних зборів:
1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення: 
Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Українець Олена Михайлівна.
Член лічильної комісії – Фепонова Світлана Вікторівна.
Член лічильної комісії – Пазюк Ірина Андріївна.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою Зборів Стрижка Михайла Вячеславовича. 
Обрати секретарем Зборів Ліневич Євгенію Олегівну.
3. Про розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Прийняти до відома звіт виконавчого органу в особі В.о. Голови 

Правління Товариства за 2017 рік. Діяльність виконавчого органу То-
вариства в 2017 році визнати задовільною.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та 
прий няття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:
Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 

Діяльність Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задо-
вільною.

5. Про розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення:
Прийняти до відома звіт та висновки Ревізора Товариства за 

2017 рік. Діяльність Ревізора в 2017 році визнати задовільною.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуван-

ням вимог, передбачених законом.
Проект рішення:
Встановити, що збитки Товариства понесені в 2017 році будуть 

покриватись за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за 
підсумками роботи Товариства за 2017 рік не нараховувати та не 
сплачувати.

8. Про припинення повноважень ревізора Товариства. 
Проект рішення:
Припинити повноваження ревізора Товариства Криворучко Григо-

рія Івановича у зв’язку із закінченням строку його повноважень.
9. Про обрання ревізора Товариства. 
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з 

проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного: www.britishautoclub.com.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідом лення про проведення загальних зборів, а саме на 
28.03.2018 року, загальна кількість акцій складає 26 173 528 штук про-
стих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить  
26 173 528 штук. Таким чином 100% випущених Товариством акцій є 
голосуючими. Привілейовані акції не випускались.

Із документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, 
акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: Україна, 
04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39 (3-й поверх, конференц зал) в ро-
бочі дні з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня пере-
рва: з 13.00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів 
акціонерів – за місцем їх проведення. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами В.о. Голови Правління Стрижко Михайло 
Вячеславович. Телефон для довідок: (044) 393-40-06

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових 

кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пере-
вищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до 
дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти 
рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової 
ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є 
запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або 
про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - 
незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного за-
гальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кіль-
кості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу ак-
цій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів товариства. У разі внесення змін до проекту порядку 
денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати 
проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та 
направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, запропо-
новані акціонерами. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних 
зборах Товариства здійснюватиметься 30.04.2018 року за місцем 
їх проведення з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах Товариства –24.04.2018 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціоне-
рам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - пас-
порт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодав-
ством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчувати-
ся депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи вида-
ється її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчи-
ми документами. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосуван-
ня, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазна-
ченням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосу-
вати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо до-
віреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 
всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Ак-
ціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право 
у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загаль-
них зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голо-
сування на загальних зборах не виключає право участі на цих загаль-
них зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося 
декілька представників акціонера, реєструється той представник, дові-
реність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній 
власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загаль-
них зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх за-
гальним представником.

основні показники фінансовогосподарської діяльності 
Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
2017 рік 2016 рік

Усього активів 56207 52278
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3246 1913
Запаси 399 85
Сумарна дебіторська заборгованість 3993 1841
Гроші та їх еквіваленти 35836 8857
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (74335) (150164)
Власний капітал 42936 40406
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 26062 25934
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 11959 9492
Поточні зобов'язання і забезпечення 2380 1312
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (75829) (22373)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26022950 25663732
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(2,92) (0,88)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СТРАХоВА КомПАНІЯ «БРІТІШ АВТо КЛАБ»
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ПоВІДомЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВА-

РИСТВо «оХТИРСЬКИй ПИВоВАРНИй ЗАВоД»
2. Код за ЄДРПОУ: 00383053
3. Місцезнаходження: 42700, Сумська обл., м. охтирка,  

вул. Батюка, буд. 23
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05446) 23609 

(05446) 42079 
5. Електронна поштова адреса: ydul@ok.obolon.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.ok.obolon.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення 

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

Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ОХТИРСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД» (нада-
лі  – емітент) від 29.03.2018 року (протокол №1 від 29.03.2018 року), 
прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, а саме: попередньо надано згоду на вчинення емітентом 
значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш 1 (одно-
го) року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю 
250 000 тис. грн., предметом (характером) яких є:

- придбання емітентом оборотних засобів для здійснення господар-
ської діяльності, включаючи товари, сировину, паливо, матеріали, 
енергоресурси, тару та інше майно, на загальну суму, що не переви-
щує 100 000 тис. грн.;

- реалізація емітентом виробленої продукції, на загальну суму, що 
не перевищує 150 000 тис.грн.

Надано наглядовій раді емітента повноваження без додаткового 
рішення загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими зміна-

ми та доповненнями, які будуть укладатись емітентом протягом 1 (од-
ного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів;

- погоджувати/визначати перелік оборотних засобів, які будуть при-
дбаватись емітентом, включаючи товари, сировину, паливо, матеріа-
ли, енергоресурси, тару та інше майно;

- надавати згоду (погодження) на укладання головою правління або 
особою, що виконує його обов’язки, значних правочинів з усіма зміна-
ми та доповненнями до них.

Уповноважено голову правління емітента або особу, що виконує 
його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих за-
гальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення 
від імені емітента значних правочинів, рішення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення яких надано цими загальними зборами акціоне-
рів, виключно на підставі погоджених з наглядовою радою емітента 
рішень про їх укладення.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фінансової 
звітності становить: 43 129 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
новить: 579,66%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 5 975 690 штук, кількість го-
лосуючих акцій, що зареєстровані для участі у річних загальних збо-
рах акціонерів – 5 587 216 штук, кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «за» прийняття вищезазначеного рішення – 5 587 216 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття ви-
щезазначеного рішення - 0 штук.

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

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

2. Голова правління  ________  К.Л. Журавльов
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  30.03.2018 року
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «оХТИРСЬКИй ПИВоВАРНИй ЗАВоД»

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

2. Код за ЄДРПОУ: 04601819
3. Місцезнаходження: 79007 м.Львів, вул. Базарна, 20
4. Міжміський код, телефон та факс: 032 261 23 77, 032 261 23 77
5. Електронна поштова адреса: conveyor@emitent.net.ua; conveyor.lv@ 

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

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ ПКІ конвеєробудування, 

враховуючи наказ РВ ФДМУ по Львівській області, призначено на посаду 
голови правління ПрАТ ПКІ конвеєробудування Липина Михайла Федоро-
вича шляхом укладання контракту №231 від 27.03.2018 р. терміном на 3 
роки до 02.02. 2021 року

Липин М.Ф. перебуває на посаді голови правління з 07.07.2010 року, не-
погашеної судимості за корисливі злочини немає, дозволу на розкриття 
паспортних даних не надавав. 

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  м.Ф. Липин
29.03.2018

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПРоЕКТНоКоНСТРуКТоРСЬКИй ІНСТИТуТ КоНВЕєРоБуДуВАННЯ»

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 

«Полтавський завод медичного скла»
2. Код за ЄДРПОУ: 00480945
3. Місцезнаходження: 36008 м.Полтава, Фрунзе, 158
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 508-777, (0532) 508-780
5. Електронна поштова адреса: referent@medicalglass.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: medicalglass.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прий-
няття рішення про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 
28.03.2017 р. Загальними зборами акціонерів товариства прийнято 

рішення про виплату дивідендів. Дата складання переліку акціонерів, 
які мають право на отримання дивідендів 16.04.2018 р. Розмір диві-
дендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів 
39 786 000,00(грн). Строк виплати дивідендів з 20.04.2018 р. до 
01.07.2018 р. Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціоне-
рам. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в пов-
ному обсязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

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  Кудацький о.м.

ПуБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПоЛТАВСЬКИй ЗАВоД мЕДИЧНоГо СКЛА»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №63, 2 квітня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТ-
ВО «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 31598066
3. Місцезнаходження: 14013, м. Чернігів, вул. Олександра Молодчого, 

буд. 46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 677990 (0462) 677990
5. Електронна поштова адреса: psk@athost.іnfo
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: psk.athost.іnfo
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

За рішенням загальних зборів акціонерів «ПОЛІСЬКА СК» від 27.03.2018 
надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчи-
нятись Товариством до 27.03.2019: щодо поруки майном Товариства на 
граничну сукупну вартість 40000 тис.грн. Вартість активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності: 24501 тис.грн. Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 163.26%. Загальна кількість го-
лосуючих акцій - 109996 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстрова-
ні для участі у загальних зборах - 99002 штуки, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» - 99002 штуки, кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів «ПОЛІСЬКА СК» від 27.03.2018 
надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчи-
нятись Товариством до 27.03.2019: щодо застави майна на граничну сукуп-
ну вартість 40000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 24501 тис.грн. Співвідношення граничної сукуп-
ної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 163.26%. Загальна кількість голосуючих акцій - 
109996 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах - 99002 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «за» - 99002 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів «ПОЛІСЬКА СК» від 27.03.2018 
надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчи-
нятись Товариством до 27.03.2019: щодо отримання кредиту на граничну 
сукупну вартість 40000 тис.грн. Залучення коштів вчиняти шляхом укла-
дання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кре-
дитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших догово-
рів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення 
зобов’язань третіх осіб. Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності: 24501 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності: 163.26%. Загальна кількість голосуючих акцій - 
109996 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах - 99002 штуки, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» - 99002 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів «ПОЛІСЬКА СК» від 27.03.2018 
надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчи-
нятись Товариством до 27.03.2019: щодо придбання основних засобів на 
граничну сукупну вартість 40000 тис.грн. Вартість активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності: 24501 тис.грн. Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 163.26%. Загальна кількість го-
лосуючих акцій - 109996 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстрова-
ні для участі у загальних зборах - 99002 штуки, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» - 99002 штуки, кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів «ПОЛІСЬКА СК» від 27.03.2018 
надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчи-
нятись Товариством до 27.03.2019: щодо продажу основних засобів на гра-
ничну сукупну вартість 40000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 24501 тис.грн. Співвідношення гра-
ничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 163.26%. Загальна кількість голосую-
чих акцій - 109996 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах - 99002 штуки, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» - 99002 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів «ПОЛІСЬКА СК» від 27.03.2018 
надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчи-
нятись Товариством до 27.03.2019: щодо отримання позик на граничну су-
купну вартість 40000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 24501 тис.грн. Співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 163.26%. Загальна кількість голосуючих 
акцій - 109996 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для учас-
ті у загальних зборах - 99002 штуки, кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «за» - 99002 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів «ПОЛІСЬКА СК» від 27.03.2018 
надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчи-
нятись Товариством до 27.03.2019: надання гарантій в установах банку та/
або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 40000 тис.грн. Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
24501 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
163.26%. Загальна кількість голосуючих акцій - 109996 штук, кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 99002 шту-
ки, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 99002 штуки, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів «ПОЛІСЬКА СК» від 27.03.2018 
надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчи-
нятись Товариством до 27.03.2019: надання послуг страхування гранич-
ною сукупною вартістю 400000 тис.грн. Вартість активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності: 24501 тис.грн. Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 1632.57%. Загальна кількість 
голосуючих акцій - 109996 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстро-
вані для участі у загальних зборах - 99002 штуки, кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «за» - 99002 штуки, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів «ПОЛІСЬКА СК» від 27.03.2018 
надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчи-
нятись Товариством до 27.03.2019: правочини з перестрахування гранич-
ною сукупною вартістю кожного правочину не більше 400000 тис.грн. Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
24501 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
1632.57%. Загальна кількість голосуючих акцій - 109996 штук, кількість го-
лосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 99002 
штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 99002 штуки, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Директор Буренок Юрій Володимирович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИТВо «ПоЛІСЬКА СТРАХоВА КомПАНІЯ»

Код за єДРПоу 24219855. Повідомлення про виникнення особливої 
інформації (Відомості про прийняття рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів). 
1. Місцезнаходження 08800, Київська обл., м.Миронiвка, 

Паризької комуни, б.6
2. Міжміський код, телефон та факс (274) 5-15-94 5-27-58
3. Електронна поштова адреса mhpp@a.ks.ua
4. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

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

Текст повідомлення
30.03.2018 року Загальними зборами ПрАТ «Миронiвське хлiбо прий-

мальне пiдприємство» прийнято рiшення (протокол №2) про попереднє 
надання згоди про вчинення значного правочину. Сума коштiв, що є пред-
метом правочину, становить 50000тис.грн. Вартiсть активiв АТ станом на 
01.01.2018 р. становить 7144 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 699,9%. Предмет правочину – укла-
дання АТ кредитного, iпотечного, договору застави, договорiв куплi-
продажу майна, робiт, послуг, договорiв про внесення змiн до вказаних 
правочинiв.

ПрАТ «мИРоНIВСЬКЕ ХЛIБоПРИймАЛЬНЕ ПIДПРИємСТВо». 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «ПоЛТАВСЬКИй КомБІКоРмоВИй 
ЗАВоД»

2. Код за ЄДРПОУ 00952189; 3. Місцезнаходження 36007, україна, 
Полтавська область, м. Полтава, вул. маршала Бiрюзова, 43А

4. Міжміський код, телефон та факс 0532610805; 0532509150
5. Електронна поштова адреса pkzemitent@imcagro.com.ua·
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://patpkz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

II. Текст повідомлення
29.03.2018 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗА-
ВОД» прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, а саме:

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
будь-які договори, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) поруки, 
Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про внесен-
ня змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) за-
стави та/або будь-яких інших договорів та документів на їх виконання, 

пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів на суму, що переви-
щує 25 відсотків вартості активів, але менша ніж 50 відсотків вартості акти-
вів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на момент 
вчинення таких правочинів;

- будь-які Договори, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) по-
руки, Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про вне-
сення змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) 
застави та/або будь-яких інших договорів на суму, що становить 50 і більше 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності То-
вариства за граничною сукупною вартістю, еквівалентною 100 000 000,00  USD 
(сто мільйонів доларів США) на момент вчинення таких правочинів.

Гранична сукупність вартість правочинів: еквівалент 100 000 000,00 
USD (сто мільйонів доларів США) (2 806 720 000,00 грн.) на момент вчи-
нення правочинів.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 1 069 000,00 грн.Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках за курсом 28.0672грн.): 262 555,65949%.

Станом на 23 березня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих 
акцій становить 6 270 545 шт.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах, становить: 6 215 879 шт.Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 6 215 879 шт.Кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0 шт.

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

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

Директор Бражник Світлана Василівна     підпис, м. п. 29.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПрАТ «ЕЛоПАКФАСТІВ»
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«ЕлопакФастів»

2. Код за ЄДРПОУ: 00418082
3. Місцезнаходження: 08500 м.Фастів, Київська область, Вул. Велико-

снітинська, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5375343, (044) 5375342
5. Електронна поштова адреса: Nelia.Petrova@elopak.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: elopak.ho.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 
29 березня 2018 року Товариству стало відомо, що 27 березня 2018 року 

Наглядовою радою товариства прийнято рішення про обрання Гаврилюка Кос-
тянтина Яковича головою Правління Товариства терміном на три роки. Відпо-
відно до Закону України «Про захист персональних даних» паспортні дані і дані 
про трудову діяльність на протязі останніх п`яти років не оприлюднюються че-
рез відсутність згоди фізичної особи. Не володіє часткою в статутному капіталі 
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

29 березня 2018 року Товариству стало відомо, що 27 березня 2018 року 
Наглядовою радою товариства прийнято рішення про обрання Яворської Ганни 
Володимирівни членом Правління Товариства терміном на три роки. На засі-
данні Правління, яке відбулося 29 березня 2018 року, Яворська Г.В. обрана за-
ступником голови Правління Товариства на період повноважень Правління. 
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» паспортні дані 
і дані про трудову діяльність на протязі останніх п`яти років не оприлюднюються 
через відсутність згоди фізичної особи. Не володіє часткою в статутному капіта-
лі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

29 березня 2018 року Товариству стало відомо, що 27 березня 2018 року 
Наглядовою радою товариства прийнято рішення про обрання Пархоменка 
Олександра Миколайовича (паспорт СК 684020, виданий 02.12.1997 року Фас-
тівським МРВ ГУ МВС України в Київській області) членом Правління Товари-
ства терміном на три роки. На засіданні Правління, яке відбулося 29 березня 
2018 року, Пархоменко О.М. обраний секретарем Правління Товариства на пе-
ріод дії повноважень Правління. На протязі останніх п`яти років обіймав посади: 

начальник відділу додрукарської підготовки, член Правління, секретар Правлін-
ня Товариства ПрАТ «Елопак-Фастів». Не володіє часткою в статутному капіталі 
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

29 березня 2018 року Товариству стало відомо, що 27 березня 2018 року 
Наглядовою радою товариства прийнято рішення про обрання Дудника Вале-
рія Володимировича членом Правління Товариства терміном на три роки. Від-
повідно до Закону України «Про захист персональних даних» паспортні дані і 
дані про трудову діяльність на протязі останніх п`яти років не оприлюднюються 
через відсутність згоди фізичної особи. Не володіє часткою в статутному капіта-
лі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

29 березня 2018 року Товариству стало відомо, що 27 березня 2018 року 
Наглядовою радою товариства прийнято рішення про обрання Діденка Сергія 
Олександровича членом Правління Товариства терміном на три роки. Відпо-
відно до Закону України «Про захист персональних даних» паспортні дані і дані 
про трудову діяльність на протязі останніх п`яти років не оприлюднюються че-
рез відсутність згоди фізичної особи. Не володіє часткою в статутному капіталі 
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

29 березня 2018 року Товариству стало відомо, що 27 березня 2018 року 
Наглядовою радою товариства прийнято рішення про обрання Кермена 
Олексія Дмитровича (паспорт СК 529301, виданий 18.02.1997 року Фастів-
ським МРВ ГУ МВС України в Київській області) членом Правління Товари-
ства терміном на три роки. На протязі останніх п`яти років обіймав посади: 
начальник відділу логістики і планування, член Правління ПрАТ «Елопак-
Фастів». Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогаше-
ної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

29 березня 2018 року Товариству стало відомо, що 27 березня 2018 року 
Наглядовою радою товариства прийнято рішення про обрання Петренка 
Костянтина Віталійовича (паспорт СК 913402, виданий 18.08.1998 року 
Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області) членом Правління 
Товариства. На протязі останніх п`яти років обіймав посаду головного 
енергетика Товариства, члена Правління ПрАТ «Елопак-Фастів». Не воло-
діє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за 
корисливі і посадові злочини не має. 

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

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

2. Голова Правління  Гаврилюк К.Я.
30.03.2018

особлива інформація ПрАТ «Київська фабрика технічних папе-
рів» (код єДРПоу 00278787), адреса: вул. АлмаАтинська, 2/1, 
м. Київ, 02090, (044)2964516;Email kkievftb@in.kiev.ua. Відомості 
про зміну типу акціонерного товариства. 

Відповідно до Рішення, прийнятого річними Загальними зборами акці-
онерів Публічного акціонерного товариства ««Київська фабрика техніч-
них паперів» від 23.03.2018 року, змінено тип та назву акціонерного това-

риства. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне 
акціонерне товариство «Київська фабрика технічних паперів»; Повне на-
йменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціо-
нерне товариство « Київська фабрика технічних паперів». Дата при-
йняття рішення: 23.03.2018року; Дата державної реєстрації відповідних 
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 
29.03.2018року..

ПрАТ «КИїВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ПАПЕРІВ»
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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 Публічне акціонерне товари-

ство по газопостачанню та 
газифікації "Вінницягаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03338649
3. Місцезнаходження 21012 м.Віннниця 

пров. К.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 викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

vn.104.ua

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

II. Текст повідомлення
На загальних зборах акціонерів 29.03.2018 прийнято рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення Товариством надання послуг з роз-
поділу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для 
чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю  
687 200 000,00 грн. (шістсот вісімдесят сім мільйонів двісті тисяч  
гривень 00 копійок);

На загальних зборах акціонерів 29.03.2018 прийнято рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення Товариством надання послуг з роз-

поділу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для 
чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю  
1 030 800 000,00 грн. (один мільярд тридцять мільйонів вісімсот тисяч 
гривень 00 копійок);

На загальних зборах акціонерів 29.03.2018 прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення Товариством надання послуг 
з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговуван-
ня, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення 
договорів на:

- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною 
вартістю 1 824 900 000,00 грн. (один мільярд вісімсот двадцять чотири 
мільйони дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок);

На загальних зборах акціонерів 29.03.2018 прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення Товариством надання послуг 
з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговуван-
ня, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення 
договорів на:

- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України 
граничною сукупною вартістю 87 300 000,00 грн. (вісімдесят сім міль-
йонів триста тисяч гривень 00 копійок).

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

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

2. Найменування посади Кривак О.А.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.03.30

(дата)

ПуБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
По ГАЗоПоСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАцІї “ВІННИцЯГАЗ”
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО "САНІТА"

2. Код за ЄДРПОУ: 03377314
3. Місцезнаходження: 04050, мiсто Київ, вулиця Герцена, будинок 10
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 531-42-57 немає
5. Електронна поштова адреса: info@sanita.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.sanita.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства.
II. Текст повідомлення

23.03.2018р. річними Загальними зборами ПАТ "РБП "САНІТА" прий-
нято рішення змінити тип Товариства з "Публічного акціонерного Товарис-
тва" на "Приватне акціонерне Товариство" та змінити найменування Това-
риства з Публічного акціонерного товариства "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА".

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юри-
дичну особу, що містяться в ЄДР - 28.03.2018р.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМС-
ТВО "САНІТА".

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО "САНІТА".

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

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

2. Найменування посади
Директор Шалаєв Олег Володимирович

28.03.2018 р.

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

тю) емітента
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ
КРИВИЙ РІГ"

2. Код за ЄДРПОУ: 24432974
3. Місцезнаходження: 50095 м. Кривий Ріг вул. Орджонікідзе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380564991623 +380564998550
5. Електронна поштова адреса: amkr@arcelormittal.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://ukraine.arcelormittal.com/in-
dex.php№id=298

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

2. Текст повідомлення 
Подовжено термін повноважень Плічко Сергія Анатолійовича, викону-

ючого обов'язки фінансового директора - головного бухгалтера, до
30.09.2018 (наказ тимчасово виконуючого обов'язки генерального дирек-
тора ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" від 28.03.2018). Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не во-
лодіє. Строк, на який призначено особу: до 30.09.2018. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний керуючий з бух-
галтерського обліку та фінансової звітності, ПАТ "АрселорМіттал Кривий
Ріг"; генеральний директор, ТОВ "Стивідорна компанія Нікмет-Термінал",
заступник фінансового директора - головного бухгалтера, ПАТ "Арселор-
Міттал Кривий Ріг". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних.

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

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

3.2.
Генеральний директор Кахлон Парамджіт Сінгх

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАТЕНТНО-IННО-
ВАЦIЙНИЙ ЦЕНТР"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22646085
3. Місцезнаходження емітента: 61072,   м.Харкiв , вул. 23 Серпня, б.56
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 057-343-35-77 057-343-

35-77
5. Електронна поштова адреса емітента: ekaterina.korobova.7@gma-

il.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: p-r-a-t.blogspot.com
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових

осiб емiтента
2. Текст повідомлення

Голова Наглядової Ради Гудiменко Зоя Миколаївна (не дала згоди на
розкриття паспортних даних), звiльнено 30.03.2018 р. (дата вчинення дiї
30.03.2018 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi, 3 роки. Рiшення прийнято засiданням Наглядової Ради  то-
вариства вiд 30.03.2018 р. (протокол Наглядової Ради № 11 вiд 30.03.2018
р.). 

Член Наглядової Ради Старцева Тамара Миколаївна (не дала згоди на
розкриття паспортних даних), звiльнено 30.03.2018 р. (дата вчинення дiї
30.03.2018 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 50.0059%
на суму 42220.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 3 роки. Рi-
шення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 30.03.2018
р. (протокол чергових загальних зборiв № 34 вiд 30.03.2018 р.).

Член Наглядової Ради Максименко Наталiя Василiвна (не дала згоди
на розкриття паспортних даних), звiльнено 30.03.2018 р. (дата вчинення дiї
30.03.2018 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-

вала на посадi, 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв
товариства вiд 30.03.2018 р. (протокол чергових загальних зборiв № 34 вiд
30.03.2018 р.).

Голова Наглядової Ради Гудiменко Зоя Миколаївна (не дала згоди на
розкриття паспортних даних), обрано на новий термiн 30.03.2018 р. (дата
вчинення дiї 30.03.2018 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано
особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ди-
ректор ТОВ "Пейджинговий i телефонний зв'язок", Голова Наглядової Ра-
ди ПРАТ "ПIЦ". Рiшення прийнято засiданням Наглядової Ради товариства
вiд 30.03.2018 р. (протокол Наглядової Ради № 12  вiд 30.03.2018 р.). По-
садова особа є незалежним директором. 

Член Наглядової Ради Старцева Тамара Миколаївна (не дала згоди на
розкриття паспортних даних), обрано на новий термiн 30.03.2018 р. (дата
вчинення дiї 30.03.2018 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтен-
та 50.0059% на суму 42220.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Член Наглядової Ради ПРАТ
"ПIЦ". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства вiд
30.03.2018 р. (протокол чергових загальних зборiв № 34 вiд 30.03.2018 р.).
Посадова особа є акцiонером. 

Член Наглядової Ради Максименко Наталiя Василiвна (не дала згоди
на розкриття паспортних даних), обрано на новий термiн 30.03.2018 р. (да-
та вчинення дiї 30.03.2018 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який об-
рано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -
з 01.07.2010 по 31.12.2013 -  головний бухгалтер ТОВ "Карат", з 01.01.2014
по 31.03.2017 р.- бухгалтер ПРАТ "ПIЦ", Член Наглядової Ради ПРАТ "ПIЦ".
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства вiд
30.03.2018 р. (протокол чергових загальних зборiв № 34 вiд 30.03.2018 р.).
Посадова особа є незалежним директором.

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор 

Коробова Катерина Вадимiвна



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №63, 2 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

14

      
1.     

1.1     -
    
  « » 1.2 -

     1.3   
  03336166 1.4   58009, . , 
. , 9  1.5  ,    0372549004 1.6 

   of ce@cvgas.com.ua 1.7    
 ,      -

  http://cv.104.ua 1.8      
    

2.  . 
i   i  i  i  i  i   

i  i i  28.03.2018 .  : 1.  -
  I  i  .     

 .   -   i i  i  -
 i  i i  i  30.03.2017 .   -

       i  01.05.2018 . 
2.    i  i  .   

   .   -   i 
i  i   i  i i  i  30.03.2017 . -

         i 
 01.05.2018 . 3.    I  .   

   .   -   i 
i  i   i  i i  i  30.03.2017 . -

         i  
01.05.2018 . 4.      i . 

     .   - -
  i i  i   i  i i  i  30.03.2017 

.         -
 i  01.05.2018 . 5.    i  i i  

.      .  -
 -   i i  i   i  i i  i  

30.03.2017 .       -
   i  01.05.2018 . 6.  i i  i i  I  

I   (AVELIO HOLDINGS LTD).  1763691.  -
 i  1 i   (   i  i i  -
 i   i  i  i    0.00046%). 

  -   i  i i  i i  i  
i   i  i i  i  31.03.2016 .  01.05.2016 . 
i : Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands. i  i   i    
(  ).7.  i i  i i   I   
(ORATRA INVESTMENTS LTD).  1763693.   i  1 

i   (   i  i i   i  
 i  i  i    0.00046%).  -

 -   i  i i  i i  i  i  -
 i  i i  i  31.03.2016 .  01.05.2016 .;  i  
i i  i i   24.11.2016 . i : Craigmuir Chambers, 

P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. i  i  
 i    (  ). 8.  i i  i i   

  (STAMA VENTURES LTD).  1762952.  -
 i  1 i   (   i  i i  -
 i   i  i  i    0.00046%). 

  -   i  i i  i i  i  
i   i  i i  i  31.03.2016 .  01.05.2016 . 
i : Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands. i  i   i    (  
).

   3  (     -
  i  01.05.2018 ). 1.    

i  i  .      -
. i  i   (David Antony Howard Brown) -  
i   I  I I  (PESNERO INVESTMENTS 

LIMITED), HE 294764.  :  01.05.2016 .   
i   , 27.05.2016 .   -

  , 30.03.2017 .     -
, 18.04.2017 .     . 

I i   i  , i i    ’  i  
i . 2.    I  .    -

  . I   (Ian Bird) -  i  -
 I  I I  (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), 

HE 294764.  :  01.05.2016 .   i -
  , 30.03.2017 .     -

. I i   i  , i i    
’  i  i . 3.    I  i  . 

     . I  i   
(   ) -  i    

I I  (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552.  : 
 01.05.2016 .   i   , 30.03.2017 . 

    . I i   i  -
, i i    ’  i  i . 4.   

 i  i i  .      
. i  i i   -  i  -

  I I  (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 
290927.  :  01.05.2016 .   i  -

 , 30.03.2017 .     . 
I i   i  , i i    ’  i  
i . 5.      i . -

     .   i  
-  i    I I  
(SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.  : 
30.03.2017 .     . I i  

 i  , i i    ’  i  i .
   i i   i i   

 .      .
3.  

,  ,   ,  -
  ,  ,       

. 
     29.03.2018 .



№63, 2 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

      
1.     

1.1     -
    
  « » 1.2 -

     1.3   
  03336166 1.4   58009, . , 
. , 9  1.5  ,    0372549004 1.6 

   of ce@cvgas.com.ua 1.7    
 ,      -

  http://cv.104.ua 1.8      
    

2.  . 
i   i  i  i  i  i   

i  i i  28.03.2018 .  : 1.  -
  I  i  .     

 .   -   i i  i  -
 i  i i  i  30.03.2017 .   -

       i  01.05.2018 . 
2.    i  i  .   

   .   -   i 
i  i   i  i i  i  30.03.2017 . -

         i 
 01.05.2018 . 3.    I  .   

   .   -   i 
i  i   i  i i  i  30.03.2017 . -

         i  
01.05.2018 . 4.      i . 

     .   - -
  i i  i   i  i i  i  30.03.2017 

.         -
 i  01.05.2018 . 5.    i  i i  

.      .  -
 -   i i  i   i  i i  i  

30.03.2017 .       -
   i  01.05.2018 . 6.  i i  i i  I  

I   (AVELIO HOLDINGS LTD).  1763691.  -
 i  1 i   (   i  i i  -
 i   i  i  i    0.00046%). 

  -   i  i i  i i  i  
i   i  i i  i  31.03.2016 .  01.05.2016 . 
i : Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands. i  i   i    
(  ).7.  i i  i i   I   
(ORATRA INVESTMENTS LTD).  1763693.   i  1 

i   (   i  i i   i  
 i  i  i    0.00046%).  -

 -   i  i i  i i  i  i  -
 i  i i  i  31.03.2016 .  01.05.2016 .;  i  
i i  i i   24.11.2016 . i : Craigmuir Chambers, 

P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. i  i  
 i    (  ). 8.  i i  i i   

  (STAMA VENTURES LTD).  1762952.  -
 i  1 i   (   i  i i  -
 i   i  i  i    0.00046%). 

  -   i  i i  i i  i  
i   i  i i  i  31.03.2016 .  01.05.2016 . 
i : Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands. i  i   i    (  
).

   3  (     -
  i  01.05.2018 ). 1.    

i  i  .      -
. i  i   (David Antony Howard Brown) -  
i   I  I I  (PESNERO INVESTMENTS 

LIMITED), HE 294764.  :  01.05.2016 .   
i   , 27.05.2016 .   -

  , 30.03.2017 .     -
, 18.04.2017 .     . 

I i   i  , i i    ’  i  
i . 2.    I  .    -

  . I   (Ian Bird) -  i  -
 I  I I  (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), 

HE 294764.  :  01.05.2016 .   i -
  , 30.03.2017 .     -

. I i   i  , i i    
’  i  i . 3.    I  i  . 

     . I  i   
(   ) -  i    

I I  (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552.  : 
 01.05.2016 .   i   , 30.03.2017 . 

    . I i   i  -
, i i    ’  i  i . 4.   

 i  i i  .      
. i  i i   -  i  -

  I I  (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 
290927.  :  01.05.2016 .   i  -

 , 30.03.2017 .     . 
I i   i  , i i    ’  i  
i . 5.      i . -

     .   i  
-  i    I I  
(SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.  : 
30.03.2017 .     . I i  

 i  , i i    ’  i  i .
   i i   i i   

 .      .
3.  

,  ,   ,  -
  ,  ,       

. 
     29.03.2018 .

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

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПуБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «БТА БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 14359845
3. Місцезнаходження: 01032 Київ Жилянська, 75
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495-65-59 044 495-65-65
5. Електронна поштова адреса: papir@bta.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://btabank.ua/ukr/osobliva_
informaciya.php

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 
1) Акціонером АТ «БТА Банк» (рішення єдиного акціонера ПАТ «БТА 

БАНК» від 27.03.2018 р.) надана згода на вчинення значного правочину 
шляхом укладання договору факторингу, предметом якого є відступлення 
права вимоги за Кредитним договором № 119-Н/08 від 27.10.2008 р.

РИНКОВА ВАРТIСТЬ ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ 
ПРАВОЧИНУ: 148 174 тис.грн.

ВАРТIСТЬ АКТИВIВ СТАНОМ НА 31.12.2016: 2 190 445 тис.грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ 

ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 6,76456 %.
Загальна кількість голосуючих акцій: 20 000 000; кількість голосуючих 

акцій: 20 000 000; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» при-
йняття рішення: 20 000 000; кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти»: 0.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного право-
чину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом 
акціонерного товариства: загальна номінальна сума заборгованості 
перед ПАТ «БТА БАНК» (в т.ч. штрафних санкцій) за Кредитним дого-
вором перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової 
звітності ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік, підтвердженої аудиторами  
ПАТ «БТА БАНК».

2) Акціонером АТ «БТА Банк» (рішення єдиного акціонера ПАТ «БТА 
БАНК» від 27.03.2018 р.) надана згода на вчинення значного правочину 
шляхом укладання договору іпотеки, предметом якого виступає торгівель-
ний центр. 

РИНКОВА ВАРТIСТЬ ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ 
ПРАВОЧИНУ: 517 850 тис.грн.

ВАРТIСТЬ АКТИВIВ СТАНОМ НА 31.12.2016: 2 190 445 тис.грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ 

ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТИВIВ: 23,64612 %.
Загальна кількість голосуючих акцій: 20 000 000; кількість голосуючих 

акцій: 20 000 000; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» при-
йняття рішення: 20 000 000; кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти»: 0. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного пра-
вочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом 
акціонерного товариства: відсутні .

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 Безвушко Є.О. 27.03.18

Повідомлення про доповнення в повідомленні 
про проведення загальних зборів

ПуБЛІЧНИм АКцІоНЕРНИм ТоВАРИСТВом  
«ЗАВАЛЛІВСЬКИй ГРАФІТоВИй КомБІНАТ»(код 
00282056, місцезнаходження: Україна, Кiровоградська область Гайворон-
ський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14) було розміщено оголо-
шення в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку» № 53 від 19.03.2018 року про проведення річних загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 26.04.2018 року о 11 год. 00 хв. за міс-
цезнаходженням Товариства, доповнити таким текстом:

(відповідно до ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства») Інформація про 
загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на «16» березня 
2018 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» які від-
будуться 26 квітня 2018 року Загальна кількість простих іменних 
акцій – 1143526 штук. Загальна кількість голосуючих простих імен-
них акцій – 1143526 штук.

До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАВАЛЛІВСЬКИй ГРАФІТо-

ВИй КомБІНАТ» (ПАТ «ЗГК»)! (код єДРПоу 00282056)
Наглядова Рада ПАТ «ЗГК» повідомляє про внесення змін до порядку 

денного чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26.04.2018 
року об 11.00 годині за адресою: Кiровоградська область Гайворонський р-н, 
смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, третій поверх, актовий зал.

За пропозицією акціонера ТОВ «Графітінвест», який володіє 78,9472 
відсотків голосів, порядок денний чергових загальних зборів ПАТ «ЗГК» 
доповнено наступними питаннями:

11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
Проект рішення щодо питання №11:
Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
12. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
Проект рішення щодо питання №12:
Змінити найменування акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» на 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТО-
ВИЙ КОМБІНАТ» (скорочене найменування – ПрАТ «ЗГК»).

Зважаючи на включення до порядку денного загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «ЗГК» запропонованих ТОВ «Графітінвест» питань, питання №11, 
№12, №13, №14, №15 порядку денного, опублікованого на сайті Товари-
ства 19.03.2018, вважати відповідно питаннями №13, №14, №15, №16, 
№17.

Нагадуємо, що для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 
паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно вимог дію-
чого законодавства України. 

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до 
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з до-
кументами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: Кірово-
градська область Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, 
2-й поверх каб. № 1 у робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год., а також в день 
проведення зборів - у місці їх проведення. 

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Кiльчевська Т.Ю. тел. 0639782799. 

Довідки можна отримати за тел.: 0639782799. 

Наглядова Рада ПАТ «ЗГК»

РІЧНА ІНФоРмАцІЯ 
за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друковано-
му виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Дунаєвецьке пiдприємство Сiльгосптехнiка», 
05519149, Україна Хмельницька обл. Дунаєвецький р-н 32400 м.Дунаївцi 
вул.Шевченка, 115, 03858-33061

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30.03.2018

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

4. Найменування, код за єДРПоу аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора  фізичної особи  підприємця), якою проведений аудит фінансо-

вої звітності: Приватна аудиторська фiрма «Система-Аудит», 21337005
5. Інформація про загальні збори: 
26.04.2017 проведено річні загальні збори. В 2017р. проводилися 

черговi збори акцiонерiв з порядком денним: 
1.Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 

2016рiк.
2.Звiт ревiзiйної комiсiї за 2016р. 
3. Звiт наглядової ради за 2016р. 
4. Звiт ревiзкомiсiї за 2016р.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2016р. 
6. Iншi питання - їх було ще 19 i вони опулiкованнi на сайтi товариства 

dps.biz.ua
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попередніх 

років рішення щодо виплати дивідендів приймалось не нараховувати і не 
виплачувати.

ПуБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ДуНАєВЕцЬКЕ ПIДПРИємСТВо СIЛЬГоСПТЕХНIКА»
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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

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

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
"КИїВПРомЗВ’ЯЗоКБуД",
14314096, вул. Сім'ї Ідзиковських, 39, 
м.Київ, 03151, (044) 242-55-91

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

29.03.2018

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

http://kievpromzviazokbud.com.ua

особлива інформація ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВА-
РИСТВо «ТоРГоВИй ДІм «ВоРоНІНуКРАїНА» (код 
ЄДРПОУ 31808381), адреса: 01033, Київ-33, вул. Короленківська, 3; 
тел.  (044) 289-70-16, ф. 289-85-27. E-mail: trade@voronin.com.ua, сайт 
Емітента : www.tdvoronin.emit.com.ua. Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента.

Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 20 від 
29.03.18  р.) припинено повноваження з 29.03.2018 р.:

Голови Наглядової Ради Вороніної Лариси михайлівни, яка володіє 
3928126 акціями (100 % Статутного капіталу), перебувала на посаді з 
08.04.2016 р. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має та не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

- члена Наглядової Ради Бодрової Валентини михайлівни, яка воло-
діє 0 акціями (0 % Статутного капіталу, перебувала на посаді з 08.04.2016р. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має та 
не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

- члена Наглядової Ради Зінченко Сусани Антонівни, яка володіє  
0 аакціями (0 % Статутного капіталу), перебувала на посаді з 08.04.2016р. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має та 
не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 20 від 
29.03.18  р.) призначено з 29.03.2018 р. строком на 3 роки: 

- на посаду члена Наглядової Ради Вороніну Ларису михайлівну, 
акціонер, яка володіє 3928126 акціями (100 % Статутного капіталу), по-
передня посада - Голова Наглядової Ради ПрАТ «ТД »ВОРОНІН-УКРАЇНА». 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має та 
не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

- на посаду члена Наглядової Ради Бодрову Валентину михайлівну, 
є незалежним директором, яка володіє 0 аакціями (0 % Статутного капіта-
лу), попередня посада- член Наглядової Ради ПрАТ «ТД »ВОРОНІН-
УКРАЇНА». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має та не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

- на посаду члена Наглядової Ради Венгер Світлану Володимирівну, 
є представником акціонера, яка володіє 0 аакціями (0 % Статутного капі-
талу), попередня посада- головний бухгалтер ПрАТ «ТД »ВОРОНІН-
УКРАЇНА Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має та не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

Рішенням засідання Наглядової Ради (протокол №4 від 29.03.18 
р.) призначено з 29.04.2016р. строком на 3 роки: Головою Наглядової 
Ради Вороніну Ларису михайлівну, яка володіє 3928126 акціями (100 % 
Статутного капіталу), попередня посада - Голова Наглядової Ради 
ПрАТ «ТД »ВОРОНІН-УКРАЇНА». Особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має та не дала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

Рішенням засідання Наглядової Ради (протокол №4 від 
29.03.18  р.):

 припинено повноваження з 30.03.2018 р.: Директора Суслова Сер-
гія Олександровича, який володіє 0 аакціями (0 % Статутного капіталу), 
перебував на посаді з 01.09.2015р.Особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має та не дала згоди на розкриття пас-
портних даних. 

призначено з 02.04.2018 р. строком на 3 роки: на посаду Дирек-
тора Зінченко Сусану Антонівну, яка володіє 0 аакціями (0 % Ста-
тутного капіталу), непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має; Попередня посада- член Наглядової Ради ПрАТ «ТД 
»ВОРОНІН-УКРАЇНА». Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має та не дала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «РІВНЕЗАЛІЗоБЕТоН»; 1.2. Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ емітента: 01267509; 1.3. Місцезнаходження емітента: 
33013, Рівненська,м.Рівне,вул..Григорія Сковороди, 23; 1.4. Міжміський 
код, телефон та факс: (0362) 63-37-23; 1.5. Електронна адреса емітента: 
beton@emitent.net.ua; 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: Rivnezalizobeton.
in-ten.com; 1.7. Вид особливої інформації – Зміна типу акціонерного това-
риства.

2. Текст повідомлення
На загальних зборах акціонерів (Протокол № 1 від 29.04.2017 р.) прийняте 

рішення про зміну типу Товариства з Публічного акціонерного 
товариства»Рівнезалізобетон» на Приватне акціонерне товариство «Рівне-
залізобетон». Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, 
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань проведено 18.07.2017р.

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-
формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

3.1. Директор Приймак Олександр Миколайович 29.03.2018р.

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
“СТIВIДоРНА КомПАНIЯ “АВЛIТА”

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 "СТIВIДОРНА 
КОМПАНIЯ "АВЛIТА"

2. Код за ЄДРПОУ 30628382
3. Місцезнаходження 01133, м. Київ, провулок 

Лабораторний, буд. 1, кiмната 175
4. Міжміський код, телефон та факс 0962978387 
5. Електронна поштова адреса kass@7ukr.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://avlita.at24.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
В ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «СТIВIДОРНА 

КОМПАНIЯ «АВЛIТА» (надалi-Товариство), вiдбулися змiни в складi по-
садових осiб емiтента, а саме: згiдно з Рiшенням акцiонера б/н вiд 29 бе-
резня 2018 р., звiльнено з посади Генерального директора Товариства 
Гармашова Олексiя Олексiйовича з 29 березня 2018 р.

Особа перебувала на посадi а з 13.03.2018р. по 29.03.2018р. Згоди на 
розкритття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

В ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «СТIВIДОРНА 
КОМПАНIЯ «АВЛIТА» (надалi-Товариство), вiдбулися змiни в складi по-
садових осiб емiтента, а саме: згiдно з Рiшенням акцiонера б/н вiд 29 бе-
резня 2018 р., призначено на посаду Генерального директора Товариства 
Петренка Сергiя Володимировича з 30 березня 2018 р.

З 23.01.2018 р. та по теперiшнiй час обiймає посаду Директора в ТОВ 
«СОКIЛЕЦЬ СОЛАР ЕНЕРДЖI».

Згоди на розкритття паспортних даних посадовою особою не надано. 
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадову особу обрано на безстроковий термiн.

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 Петренко Сергiй Володимирович
Генеральний директор (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.30
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
"уКРАїНСЬКИй СТРАХоВИй 
КАПIТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ 23707357
3. Місцезнаходження 03062, мiсто Київ, проспект Перемоги, 67
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 371-17-17 (044) 371-17-17

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

http://www.yck.com.ua/pages/view/
informatciya_ob_emitente

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить: 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства 
(крім публічного акціонерного товари-
ства); 5 і більше відсотків простих акцій 
публічного акціонерного 
товариства

II. Текст повідомлення
За даними «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове по-

відомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства» 
станом на 15.03.2018 р., отриманого вiд Публiчного акцiонерного товари-
ства «Нацiональний депозитарiй України» 26.03.2018 р., вiдбулася змiна 
розмiру пакета акцiй юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЮВIД-2009» (код ЄДРПОУ: 36374287, 
мiсцезнаходження: 61022, Харкiвська область, м. Харкiв, вул. Iванiвська, 
буд. 1), а саме:

розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру па-
кета акцiй - 47,209283 %

розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакета акцiй - 39,182405 %

За даними «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове по-
відомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства» 
станом на 15.03.2018 р., отриманого вiд Публiчного акцiонерного товари-
ства «Нацiональний депозитарiй України» 26.03.2018 р., вiдбулася змiна 
розмiру пакета акцiй юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОНСТАНТА-ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ: 39379508, 
мiсцезнаходження: 61080, Харкiвська область, м. Харкiв, просп. Гагаріна, 
буд. 201, оф. 207), а саме:

розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру па-
кета акцiй - 14,907060 %

розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакета акцiй - 22,933938 %

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

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

2. Виконуюча обов’язки Голови Правлiння Носова Юлiя Вячеславiвна
27.03.2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.1.Повне 
найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, теле-
фон: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕКХIМ», 
20029017, вул. Шота Руставелі, 23, м.Київ,01033, Україна,  

044-246-63-12. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 30.03.2018р. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: lekxim.mbk.biz.ua.

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЛЕКХIм»

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 ТоВА-
РИСТВо «єЛИЗАВЕТIВСЬКЕ»

2. Код за ЄДРПОУ 00852200
3. Місцезнаходження 72130, Запорiзька обл., Приморський р-н., 

с. Єлизаветiвка, вул. Шкiльна, 21
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(061) 221-93-46 (061) 221-93-46

5. Електронна поштова 
адреса

office@axiomlaw.biz

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

elizpat.pat.ua

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонер-
ного товариства (крім публічного акціонерного то-
вариства); 5 і більше відсотків простих акцій 
публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
За iнформацiєю, отриманою Товариством вiд ПАТ «НДУ» 27.03.2018 

збiльшився розмiр пакету голосуючих акцiй «Фiзичної особи», розмiр част-
ки зазначеної особи в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета 
акцiй складав 16.2135%, пiсля змiни складає 16.7691% та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй складав 16.7326%, 
пiсля змiни складає 17.3059%.

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 Сафонов Анатолiй Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.03.2018
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: КоВЕЛЬСЬКЕ СПЕцІА

ЛІЗоВАНЕ ЛІСоГоСПоДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ 
АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТуР»

2. Код за ЄДРПОУ: 05441542
3. Місцезнаходження: 45008 Ковель, Грушевського,112
4. Міжміський код, телефон та факс: 033532 5 91 73, 03352 3 26 44
5. Електронна поштова адреса: andtur55@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно переліку акціонерів,яким надсилатиметься письмове пові-

домлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 
отриманого від центрального депозитарію факсом 28 березня 
2018року за №156204стало відомо,що власник акцій №1 не має ак-
цій, власником 852501простих акцій на суму 213125,25 став Смаль 
Олександр Петрович.

Згідно переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове пові-
домлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 
від 28.03.2018 року №156204зв власником акцій в кількості 852501 на 
суму 213125,25 став Смаль Олександр Петрович. Власник №1 акцій 
не має

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

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

2. Голова правління  Смаль олександр Петрович
29.03.2018
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про 
ПРАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  00283096
3. Місцезнаходження  61022, м.Харків, пр. Незалежності (Правди), буд.

10 
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 766 04 76
5. Електронна поштова адреса  info@pdc.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації  http://www.pdc.pat.ua
7. Вид особливої інформації:  прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
2. Текст повідомлення

28 березня 2018 р. Загальними зборами акіонерів було прийняте рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів
(позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) - сукупна вартість таких
правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.; - правочинів, нап-

равлених на укладання договорів оренди (найма) приміщення - сукупна
гранична вартість таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту
основних засобів, договорів підряду, купівлі-продажу, комісії, надання та
отримання послуг - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати
суму 100 млн.грн.; - правочинів, направлених на укладання договорів стра-
хування майна та фінансових ризиків - сукупна гранична вартість таких
угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.

Гранична сукупність вартості правочинів - 100 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 49 622 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості

активів на 01.01.2018 р. - 201,5%  Загальна кількість голосуючих акцій - 1
985 319. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-
них зборах - 1 936 073. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за"
- 1 936 073. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - немає.

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

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

Генеральний дирекор І.В.Древаль 29.03.2018 р.

Повне найменування емітента: 

організаційноправова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за 
єДРПоу емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та 
факс емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

ПуБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ВЕСКо»
Публічне акціонерне товариство

00282049

84205, Донецька область, м. Друж-
ківка, вул. Індустріальна, буд.2 
(06267) 34542, 32916

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

Текст повідомлення:
28 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №70) 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинен-

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

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

Генеральний директор  є.В. цимарман

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, телефон: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАДIЙНIСТЬ», 21502711, вул.Червоногвардiйська 22-А, м.Київ, 
02094, (044)451-8631. 

2.Дата розкриття інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії:30.04.2018. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: nad.mbk.biz.ua.

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«НАДIйНIСТЬ»

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, 
що відбудуться 27.04.2018 року о 17.00 год. за адресою: 
м.Хмельницький, вул. Героїв майдану, 48 .

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах - 12.00 год. 27.04.2018 року. Реєстрація акціонерів 
з 16.30 год. до 17.00 год. 

Порядок денний:
1. Звіт директора про результати фінансово - господарської ді-

яльності товариства за 2017 рік.
2. Порядок розподілу прибутку за 2017 рік. Затвердження річного 

звіту та балансу.
3. Затвердження основних напрямків діяльності та затвердження 

планового розподілу прибутку на 2018 рік.
4. Попереднє схвалення значних правочинів на наступний рік.
З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть 

ознайомитись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 
1  квітня 2018 року. Відповідальна особа за ознайомлення – Не-
йко  О.В. 

Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах по-
трібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціо-
нерів - засвідчену довіреність. Довідки можна отримати за тел.
(0382)700-822, 700-823. Правління товариства. 

основні показники фінансовогосподарської діяльності  
(тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1624,8 1631,1
Основні засоби 588,5 700,6
Довгострокові фінансові інвестиції 29,5 35,1
Запаси 417,1 656,5
Сумарна дебіторська заборгованість 287,9 182,1
Грошові кошти 257,0 24,4
Нерозподілений прибуток 917,1 985,4
Власний капітал (додатковий) 1190,6 1258,9
Статутний капітал - -
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 434,2 372,2
Чистий прибуток 31,7 405,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 260 260
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

-

Чисельність працівників на кінець звітного 
періоду (осіб)

25 25

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «мІКРоСИСТЕмА»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про 
ПРАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  00283096
3. Місцезнаходження  61022, м.Харків, пр. Незалежності (Правди), буд.

10 
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 766 04 76
5. Електронна поштова адреса  info@pdc.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації  http://www.pdc.pat.ua
7. Вид особливої інформації:  прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
2. Текст повідомлення

28 березня 2018 р. Загальними зборами акіонерів було прийняте рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів
(позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) - сукупна вартість таких
правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.; - правочинів, нап-

равлених на укладання договорів оренди (найма) приміщення - сукупна
гранична вартість таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту
основних засобів, договорів підряду, купівлі-продажу, комісії, надання та
отримання послуг - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати
суму 100 млн.грн.; - правочинів, направлених на укладання договорів стра-
хування майна та фінансових ризиків - сукупна гранична вартість таких
угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.

Гранична сукупність вартості правочинів - 100 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 49 622 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості

активів на 01.01.2018 р. - 201,5%  Загальна кількість голосуючих акцій - 1
985 319. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-
них зборах - 1 936 073. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за"
- 1 936 073. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - немає.

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

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

Генеральний дирекор І.В.Древаль 29.03.2018 р.

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. 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 зміну складу 
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного то-

вариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз», 
якi вiдбулися 29.03.2018р. прийнято рiшення припинити з 
01.05.2018 року повноваження членiв (в т.ч. Голови) Наглядової 
ради Товариства у складi:

- Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown)-
представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 
(PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764, який володiє част-
кою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,000271% (1 шт. про-
стих iменних акцiй). Згода на розкриття паспортних даних не надана, 
представник акцiонера часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 
31.03.2017 року, на посадi Голови Наглядової ради з 
18.04.2017 року.

- Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник 
акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES 
LIMITED), HE 291552, який володiєчасткою у статутному капiталi То-
вариства у розмiрi 0,000271% (1 шт. простих iменних акцiй). Згода на 
розкриття паспортних даних не надана, представник акцiонерачасткою 
в статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебува-
ла на посадi члена Наглядової ради з 31.03.2017 року.

- Iан Бьорд (Ian Bird) - представник 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 надана, представник акцiонера часткою в ста-
тутному капiталiТовариства не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала 
на посадi члена Наглядової ради з 31.03.2017 року.

- Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВО-
ТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES 
LIMITED), HE 290927, який володiєчасткою у статутному капiталi То-
вариства у розмiрi 0,000271% (1 шт. простих iменних акцiй). Згода на 
розкриття паспортних даних не надана, представник акцiонерачасткою 
в статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебува-
ла на посадi члена Наглядової ради з 31.03.2017 року.

- Миронюк Ганна Володимирiвна - представник акцiонера Публiчне 
акцiонерне товариство «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 част-
кою в статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа 
перебувала на посадi члена Наглядової ради з 31.03.2017 року.

Повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради припиня-
ються у зв`язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради 
Товариства.

Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного то-
вариства по газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз», 
якi вiдбулися 29.03.2018р. прийнято рiшення обрати з 
01.05.2018 року Наглядову раду у складi:

- Миронюк Ганна Володимирiвна - представник акцiонера Публiчне 
акцiонерне товариство «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 част-
кою в 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 кор-
поративних вiдносин НАК «Нафтогаз України»; з 04.07.2016 по 
т.п. заступник начальника вiддiлу корпоративного управлiння 
Компанiї Управлiння корпоративних прав;

- Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - пред-
ставник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, який володiє часткою у статут-
ному капiталi Товариства у розмiрi 0,000271% (1 шт. простих iменних 
акцiй). Згода на розкриття паспортних даних не надана, представник 
акцiонера часткою в статутному капiталi Товариства не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Останнiй рiк обiймав посаду Голови Наглядової Ради ПАТ «ХМЕЛЬ-
НИЦЬКГАЗ». Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня;

- Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник 
акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES 
LIMITED), HE 291552, який володiєчасткою у статутному капiталi То-
вариства у розмiрi 0,000271% (1 шт. простих iменних акцiй). Згода на 
розкриття паспортних даних не надана, представник акцiонерачасткою 
в статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Останнiй рiк обiймав посаду 
члена Наглядової Ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ». Iнформацiя щодо 
iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв 
вiдсутня;

- Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВО-
ТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES 
LIMITED), HE 290927, який володiєчасткою у статутному капiталi То-
вариства у розмiрi 0,000271% (1 шт. простих iменних акцiй). Згода на 
розкриття паспортних даних не надана, представник акцiонерачасткою 
в статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Останнiй рiк обiймав посаду 
члена Наглядової Ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ». Iнформацiя щодо 
iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв 
вiдсутня;

- Iан Бьорд (Ian Bird) - представник 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 надана, представник акцiонера часткою в ста-
тутному капiталiТовариства не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Останнiй рiк обiймав посаду 
члена Наглядової Ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ». Iнформацiя щодо 
iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв 
вiдсутня.

Посадових осіб обрано строком на 3 (три) роки.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.
2. Найменування 
посади

Юрченко михайло 
Борисович

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2018

(дата)

ПуБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
По ГАЗоПоСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАцIї «ХмЕЛЬНИцЬКГАЗ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №63, 2 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

Приватне акціонерне товариство «Перемишлянський приладобудівний 
завод «Модуль» (далі – Товариство), місцезнаходження якого: Львівська 
область, м. Перемишляни, вул. Галицька, 72 повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) 04 
травня 2018 року об 11 годині за адресою: Львівська область, м. Перемиш-
ляни, вул. Галицька, 72, адміністративний корпус, кабінет голови правління 
Товариства. 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації 
о 10.00год., закінчення о 10.45год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах на 24 годину 19 квітня 2018 року.

Перелік питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. 
3. Затвердження порядку ведення (регламенту). 
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду. 
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за під-

сумками роботи у 2017 році. 
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
11. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товари-

ства.
12. Обрання членів Наглядової ради товариства.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписан-
ня Статуту Товариства у новій редакції.

14. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства 
шляхом викладення їх у новій редакції.

Найменування показника За попередній 
період 

(2016 рік)

За звітний 
період

(2017 рік)
 Усього активів  4074,1  3941,1
 Основні засоби  3927,6  3823,4
 Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
 Запаси  136,1  106,9
 Сумарна дебіторська заборгованість  -  0,4
 Грошові кошти та їх еквіваленти  -  -
 Нерозподілений прибуток  - 3268,3  - 3722,5
 Власний капітал  3611,7  3157,5
 Статутний капітал  6028,6  6028,6
 Довгострокові зобов`язання  -  -
 Поточні зобов`язання  462,4  783,6
 Чистий прибуток (збиток)  - 124,3  - 454,2
 Середньорічна кількість акцій (штук)  -  - 
 Кількість власних акцій, викуплених 
протягом року

- -

 Загальна кількість акцій, витрачених
на викуп власних акцій протягом року

- - 

 Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

8 7

Для реєстрації на участь у загальних зборах повинен мати при собі пас-
порт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформ-
лену згідно з чинним законодавством України.

Акціонери (їх повноважні представники) можуть ознайомитися з проек-
тами рішень та іншими матеріалами з питань порядку денного загальних 
зборів акціонерів Товариства у робочий час за місцезнаходженням підпри-
ємства на підставі письмової заяви, починаючи з 17 квітня 2017 року.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами та 
прийняття пропозицій щодо порядку денного зборів – голова правління То-
вариства Шаповал Т.Є.

Довідки за телефоном (263) 23258. 
Голова правління Товариства  Т.Шаповал

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПЕРЕмИШЛЯНСЬКИй ПРИЛАДоБуДІВНИй ЗАВоД «моДуЛЬ»

ПрАТ «ПРАйДІНВЕСТ» 
Повідомлення про проведення річних загальних зборів!

ПрАТ «Прайд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 20536406, місцезнаходжен-
ня: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, буд. 12), повідомляє 
про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Това-
риства, які відбудуться 30 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. за адре-
сою: м. ІваноФранківськ, вул. Чорновола, 23, конференцзал Бо 
«БЛАГоДІйНИй ФоНД «ФуНДАцІЯ ІмЕНІ КоРоЛЯ ЮРІЯ».

Реєстрація учасників річних загальних зборів Товариства буде 
здійснюватись з 9.год. 30 хв. до 9 год. 55. хв. у день та за місцем про-
ведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право участі у річних загальних збо-
рах буде складено станом на 24 годину 25 квітня 2018 року. 

Порядок денний  
річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання лічильної комісії. 
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
3. Про розгляд річного звіту Товариства та прийняття рішення за 

результатами його розгляду.
4. Про розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за 

результатами його розгляду.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами ді-

яльності у 2017 році.
6. Про розгляд висновку ревізора Товариства (незалежного ауди-

тора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства в 2017 році і ухвалення рішення за наслідками розгляду.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходжен-
ням товариства, а також за місцем проведення річних Загальних збо-
рів у робочі дні, робочий час, починаючи з 02 квітня 2018 року. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Директор Товариства Мартинюк Василь Миколайович.

Телефон для довідок: +380503730629 (Мартинюк В. М.).
Директор мартинюк В. м.
______________ 
(підпис) 

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 «ТРЕСТ 
«КИїВЕЛЕКТРомоНТАЖ»

2. Код за ЄДРПОУ 04012750
3. Місцезнаходження 01033, Київ, вул. Саксаганського, 67
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 2271244 044 2271244

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

http://04012750.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину - 27.03.2018року. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: 
Наглядова рада ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». Предмет правочину – 
договiр купiвлi-продажу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом 
правочину:7499,05 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi: 36575 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 20,5%.

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 Розгон Анатолiй миколайович
Голова правлiння
керуючий

(під-
пис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.03.2018
(дата)
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ПуБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КЕЗНо»

Річна інформація емітента цінних паперів  
2017р.

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

Приватне акцiонерне 
товариство «КЕЗНО», 
22889936
01033, м.Київ, вул. Василя 
Яна, 3/5 044 289-46-80,

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

30.03.2018

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

22889936.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТАйГА95»

Річна інформація емітента цінних паперів 
 за 2017р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«ТАЙГА-95», 23493933, 04077, 
м. Київ, вул.Днiпроводська, буд.8, 
(044) 4679144

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

30.03.2018

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

23493933.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СТЕЛСА»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«СТЕЛСА», 21457131, 04112, 
м. Київ, вул. Академiка Греко-
ва, 3, (044)5360476

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

30.03.2018

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

21457131.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КАГмА»

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

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за єДРПоу, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Кагма», 00445883, Україна Київська обл. Кагарлицький р-н 09200 
м. Кагарлик вул. Столична, 14, 0457360900

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 30.03.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://kagma.emitents.net.ua/files/00445883_1c2b2ffd47
ac7c2d57c351e79403cb1b.pdf

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 «КИїВАВТомА-
ТИКА», 21631667Вінницька , Замостян-
ський, 21000, м. Вiнниця, пр-т Коцюбин-
ського, 4 (044) 249-08-18,

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

30.03.2018

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

kievavt.zvitat.com.ua

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«РЕКЛАмНА АГЕНцІЯ «ЛIРА»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017р.
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Рекламна агенцiя «ЛIРА», 24928741, 
03150, м.Київ, Велика  
Василькiвська, 66 Б (044) 270-70-94

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

02.04.2018

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

http://ra-lira.com

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1.Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «Пересувна механізована колона  125» 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01037471
1.3. Місцезнаходження емітента: 39070, Полтавська обл., Гло-

бинський рн, смт. Градизьк, вул. Київська, 1а 
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05365) 34178
1.5. Електронна поштова адреса емітента: відсутня
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації: 

pmk125.pat.ua
1.7. Вид особливої інформації: інформація про зміну типу акціо-

нерного товариства
2.Текст повідомлення

2.1.Зміни відбулись за рішенням Загальних зборів від 23.03.2018р. 

(протокол № 1 від 23.03.2018р.), в зв'язку зі зміною типу Товариства: 
дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емі-
тента, що прийняв відповідне рішення - 23.03.2018р. Загальні збори 
акціонерів; дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей 
про юридичну особу, що містяться в ЄДР - 29.03.2018р.; повне найме-
нування акціонерного товариства до зміни - Публічне акціонерне то-
вариство «Пересувна механізована колона - 125»; повне найменуван-
ня акціонерного товариства після зміни - Приватне акціонерне 
товариство «Пересувна механізована колона - 125».

3.Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

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

Голова правління 
ПрАТ «ПмК  125»  Петренко І.В.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПЕРЕСуВНА мЕХАНІЗоВАНА КоЛоНА  125»
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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 

«Ужгородське автотранстпортне підприємство 12107»
2. Код за ЄДРПОУ: 03114017
3. Місцезнаходження: 88018 м.Ужгород, вул.Радіщева,б.2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0312)663307, (0312)22583
5. Електронна поштова адреса: atp-12107@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: atp-12107.pat.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 простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст Повідомлення 
28.03.2018р. вiд Депозитарiю ПАТ «НДУ» було отримано перелiк 

власникiв цiнних паперiв станом на 22.03.2018р., з якого стало вiдомо про 
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй 
акцiонерного товариства., а саме:

Власник «Фiзична особа»
- розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй: 

27,392%;
- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 

розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 28,828%;
- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 

пакета акцiй: 0 %;
-розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 

змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 0%
28.03.2018р. вiд Депозитарiю ПАТ «НДУ» було отримано перелiк 

власникiв цiнних паперiв станом на 22.03.2018р., з якого стало вiдомо про 
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй 
акцiонерного товариства., а саме:

Власник «Фiзична особа»
- розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй: 

36,956%;
- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 

розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 38,894%;
- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 

пакета акцiй: 0 %;
-розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 

змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 0%
28.03.2018р. вiд Депозитарiю ПАТ «НДУ» було отримано перелiк 

власникiв цiнних паперiв станом на 22.03.2018р., з якого стало вiдомо про 
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй 
акцiонерного товариства., а саме:

Власник «Фiзична особа»
- розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй: 

30,228%;

- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 
розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 31,813%;

- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 
пакета акцiй: 0 %;

-розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 
змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 0%

28.03.2018р. вiд Депозитарiю ПАТ «НДУ» було отримано перелiк 
власникiв цiнних паперiв станом на 22.03.2018р., з якого стало вiдомо про 
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй 
акцiонерного товариства., а саме:

Власник «Фiзична особа»
- розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета 

акцiй:  0%;
- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 

розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 0%;
- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 

пакета акцiй: 27,392 %;
-розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 

змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 28,828%
28.03.2018р. вiд Депозитарiю ПАТ «НДУ» було отримано перелiк 

власникiв цiнних паперiв станом на 22.03.2018р., з якого стало вiдомо про 
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй 
акцiонерного товариства., а саме:

Власник «Фiзична особа»
- розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета 

акцiй:  0%;
- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 

розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 0%;
- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 

пакета акцiй: 36,956 %;
-розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 

змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 38,894%
28.03.2018р. вiд Депозитарiю ПАТ «НДУ» було отримано перелiк 

власникiв цiнних паперiв станом на 22.03.2018р., з якого стало вiдомо про 
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй 
акцiонерного товариства., а саме:

Власник «Фiзична особа»
- розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета 

акцiй:  0%;
- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни 

розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 0%;
- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру 

пакета акцiй: 30,228 %;
-розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 

змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 31,813%
III. Підпис 

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

2. Директор  Козун В.І.
29.03.2018

ПуБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «уЖГоРоДСЬКЕ АВТоТРАНСТПоРТНЕ ПІДПРИємСТВо 12107»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

СІЛЬСЬКоГоСПоДАРСЬКЕ РИБоЛоВЕцЬКо
ПРомИС ЛоВЕ ТоВАРИСТВо «ЖоВТЕНЬ»

2. Код за ЄДРПОУ: 02797907
3. Місцезнаходження: 07323, Київська обл., Вишгородський р-н.,  

с. Толокунь
4. Міжміський код, телефон та факс: 097 160-47-90
5. Електронна поштова адреса: rs_s1@risan.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – відсутня.
7. Вид особливої інформації: - Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім 
публічного акціонерного товариства)

II. Текст повідомлення 
- 27.03.2018 року Товариством отримано вiд ПАТ «Нацiональний 

депозитарiй України» (ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, яким надси-
латиметься повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «Жовтень». Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
Товариства станом на 22.03.2018 р. Вих. № 155875 вiд 26 березня 

2018 року стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i 
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: зменшилась частка акцiонера 
Edmontone Developments Inc., код 685080. Tortola P/J/Box3321, Drake 
Chambers, Road Town, Британськi Вiргiнськi о-ви, який до змiн володiв  
14 300 штук акцiй, що становило 25,737477 % вiд загальної кiлькостi акцiй. 
Станом на 22.03.2017 року акцiонер Edmontone Developments Inc. володiє 
500 шт. акцiй, що складає 0,899911 % вiд загальної кiлькостi акцiй.

- 27.03.2018 року Товариством отримано вiд ПАТ «Нацiональний 
депозитарiй України» (ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, яким надси-
латиметься повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «Жовтень». Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
Товариства станом на 22.03.2018 р. Вих. № 155875 вiд 26 березня 
2018 року стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i 
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: у власностi Товариство з обме-
женою вiдповiдальнiстю « FISHERMAN INVESTMENTS OOD, 203192038, 
Любен Каравелов, 27, м. Шумен, 9700, Болгарiя знаходиться 13 800 штук 
акцiй, що становить 24,837565 % вiд загальної кiлькостi акцiй. До змiн 
акцiонер володiв 0 штук акцiй, що становило 0 % вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй Товариства.

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

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

30.03.2018р.
Голова Правління  Александренко Ілона олександрівна. 
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НАДІЯ»
(далі - Товариство), код за ЄДРПОУ 03563608, місцезнаходження: 07600, Ки-
ївська область, смт. Згурівка, вул. Коцюбинського, 6, повідомляє про прове-
дення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 травня 
2018 року об 11.00 год. за адресою: 07600, Київська область, смт. Згурів-
ка, вул. Коцюбинського, 6 адміністративний корпус, кабінет директора 
№ 1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 
14 травня 2018 року за місцем проведення загальних зборів. Початок реє-
страції акціонерів – 10:30 годин, закінчення реєстрації – 10:45 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів: 08 травня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного:

1.Обрання Лічильної комісії. Проект рішення: Обрати Головою лічиль-
ної комісії Яроша Миколу Володимировича, Члени лічильної комісії Скопич 
Надія Іванівна, Шевченко Юрій Валентинович.

2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення: Обрати Головою зборів – Сіренка Олександра Олексан-
дровича, секретарем зборів – Приліпка Ігора Леонідовича.

3.Затвердження результатів роботи ліквідаційної комісії Товариства. 
Проект рішення: Затвердити результати роботи ліквідаційної комісії 
АТ «НАДІЯ» та прийняті ліквідаційною комісією рішення.

4.Затвердження ліквідаційного балансу Товариства. Проект рішення: 
Затвердити Ліквідаційний баланс Товариства

5.Затвердження подальших дій ліквідаційної комісії Товариства. Проект 
рішення: - Здійснити дії щодо скасування випуску акцій Товариства. - Провести 
розрахунки з акціонерами Товариства пропорційно до кількості акцій кожного 
акціонера відповідно до норм чинного законодавства України (за наявності 
коштів/майна після задоволення вимог кредиторів); - Передати у відповідну 
архівну установу документи, які підлягають довгостроковому зберіганню та 
отримання відповідних довідок; - Здійснити дії щодо організації внесення за-
пису в Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців 
про ліквідацію Товариства, а також організацію здійснення публікації оголо-
шення про ліквідацію в спеціальному засобі масової інформації

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://milkalliance.com.ua/company/inform/nadiya/

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного у робочі дні за адресою: 07600, Київ-
ська область, смт. Згурівка, вул. Коцюбинського, 6 адміністративний корпус, 
кабінет директора № 1 з 10:00 до 15:00 години, а також у день проведення 
загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний юрисконсульт 
Ярош М.В. Довідки за телефоном: (04636) 2-12-89; факс (04636) 2-12-89.

Акціонери, після отримання повідомлення про проведення загальних збо-
рів, можуть користуватися наступними правами: - Кожний акціонер до почат-
ку загальних зборів має право отримувати від акціонерного товариства пись-
мові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних збо-
рів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запи-
тання однакового змісту. - Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерно-

го товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. - 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні міс-
тити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у 
члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), 
або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - не-
залежного директора. - Пропозиція до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або 
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-

ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, 
а також уповноважена особа держави чи територіальної громади

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особа-
ми, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загаль-
них зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних 
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголо-
сувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голо-
сувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не 
уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмеже-
но згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему 
України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних 
зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року 
(без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Для укладення договору з депозитарною установою з метою мати можли-
вість голосувати на загальних зборах необхідно звернутися до ТОВ «ПРО 
КАПІТАЛ СЕК’ЮРІТІЗ» (тел.: (044)-591-52-54, адреса: м. Київ, вул.Предсла-
винська, буд. 11-А, контактна особа – Севастьянова Ганна Володимирівна).

Ліквідаційна комісія АТ «НАДІЯ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «Городоцький кар’єр»
2 Код за ЄДРПОУ емітента: 00372121
3. Місцезнаходження: 81555, Львівська область, Городоцький 

р-н, с.Малий Любінь
4. Міжміський код, телефон та факс телефон 0 (32) 245-04-63 

факс 0 (32) 245-04-63
5. Електронна поштова адреса : gkarier@emiti.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: gkarier.emiti.net
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
 

II. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 
29.03.2018 р.

Вiдомостi щодо правочинiв:
Характер правочинiв: отримання та/або надання Товариством по-

слуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитiв; 

вiдчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству 
нерухомого та/або рухомого майна; реалiзацiя Товариством продукцiї; 
порука Товариства за зобов’язаннями третiх осiб; вiдступлення Това-
риством прав вимог, тощо. Визначено, що укладення та пiдписання 
попередньо схвалених вказаних вище значних правочинiв може 
вiдбуватися виключно на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової 
Ради Товариства про укладення кожного з таких правочинiв..

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 10 000,00 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi - 1018,5 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 981,84%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5 543 092, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 
5  297  304  кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» -

5 297 304 та «проти» – 0 прийняття рiшення.

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

містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. Директор Верхняцький Д.о. 30.03.2018 р. 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ГоРоДоцЬКИй КАР’єР»
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СКЛИКАННЯ ЧЕРГоВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКцІоНЕРІВ 
ПрАТ «уПРАВЛІННЯ ВИРоБНИЧИХ ТЕХНоЛоГІй  

СЕРВІС»
До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «управління виробничих 
технологій – «Сервіс»

(код єДРПоу 01354510), що знаходиться за адресою: Київська об-
ласть, м. Бориспіль, вул. Привокзальна,21 

Повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Управління виробничих технологій – «Сервіс», які відбудуться 
«30» квітня 2018 р. о 10:00 годин за адресою: : Київська область, м. Бо-
риспіль, вул. Привокзальна,21, кім. №1. Реєстрація учасників зборів від-
будеться у день проведення загальних зборів з 08:00 до 10-00 годин за 
місцем проведення зборів.

Порядок денний зборів
1. Обрання лічильної комісії.
2. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради;
3.Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

4.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, зві-

ту Голови Правління, звіту ревізійної комісії (ревізора);
6.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за висновками роботи в 

2017 році.
7.Затвердження внесення змін до складу засновників Товариства.
8. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. адресу власного веб-сайту: http://uvt.pat.ua , на якому розміщена ін-

формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного.

оСНоВНІ ПоКАЗНИКИ
фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис.грн)*

Найменування показника Період
звітний 

2017
попередній 

2016
Усього активів 1816,9 1933,4
Основні засоби (залишкова вартість) 1697,3 1798,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси, НЗВ, готова продукція, товари 151,7 32,3
Сумарна дебіторська заборгованість 4559,8 336,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 175,9 101,0

Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал
Статутний капітал 441,2 441,2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 11503,5 6099,0
Чистий прибуток (збиток) 4058,4 4067,9
Середньорічна кількість власних акцій (шт.) 1764890 1764890
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 3

Перелік акціонерів ПрАТ «Управління виробничих технологій – «Сер-
віс»», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, 
буде складений станом на 24 годину « 27» квітня 2018 р (за три робочих 
дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним 
законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери Товариства можуть отримати інформацію, ознайомитися з 
відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «Управління виробничих технологій – «Сер-
віс»», за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 21, 
кім. № 1, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голо-
ва правління Жук Віктор Григорович, начальник юридичного відділу Това-
риства.Телефон для довідок: +38(04595)72210.

Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати прове-
дення загальних зборів має право внести свої пропозиції до порядку денно-
го загальних зборів у письмовій формі з дотриманням вимог п. 2 ст.38 За-
кону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного 
загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та про-
ектів рішень із запропонованих питань.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно 
мати оригінали документів, що посвідчують особу та підтверджують її по-
вноваження (паспорт, довіреність, тощо), оформлені згідно чинного законо-
давства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного 
загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде 
проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голо-
сування будуть доведені до відома всіх акціонерів товариства протягом 
10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом ознайомлення 
їх з Протоколом про підсумки голосування з питань порядку денного цих 
загальних зборів під особистий підпис.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВЕРБА-
АГРоТЕХ» (Код за ЄДРПОУ 00906798) Місцезнаходження: 35670, 
Україна, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Верба, вул. Вербська Софіїв-

ка повідомляє про виправлення у повідомленні про скликання загальних 
зборів акціонерів (опублікованого в Бюлетні «Відомості НКЦПФР» №59 від 
27.03.2018р.). Замість «Публічне акціонерне товариство «Вербаагротех» 
слід читати «Приватне акціонерне товариство «Вербаагротех».

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

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

ТоВАРИСТВо «БуДIВЕЛЬНЕ уПРАВЛIННЯ  28»;
2. Код за ЄДРПОУ: 32033676;
3. Місцезнаходження: 18014, мiсто Черкаси, Вулиця Першотравнева, 

будинок 72;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 39-25-96; (0472) 39-25-96;
5. Електронна поштова адреса: info@bu28.pat.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: bu28.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. Текст повідомлення

29.03.2018р. у зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну обрання, рiшенням 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2018 вiд 29.03.2018р.), 
з 29.03.2018р. припинено повноваження: Голова Наглядової ради: Мельник 
Вiктор Миколайович. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення 
паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.2714%. 
Перебував на посадi з 30.03.2015р. по 29.03.2018р. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

29.03.2018р. у зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну обрання, рiшенням 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2018 вiд 29.03.2018р.), 
з 29.03.2018р. припинено повноваження: Член Наглядової ради: Бiлоус 
Леонiд Пантелiйович. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення 
паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.7739%. 
Перебував на посадi з 30.03.2015р. по 29.03.2018р. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

29.03.2018р. у зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну обрання, рiшенням 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2018 вiд 29.03.2018р.), 
з 29.03.2018р. припинено повноваження: Член Наглядової ради: Пикало 
Павло Миколайович. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення 
паспортних даних. Не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями 
емiтента. Перебував на посадi з 30.03.2015р. по 29.03.2018р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.03.2018р. у зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну обрання, рiшенням 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2018 вiд 29.03.2018р.), 
з 29.03.2018р. припинено повноваження: Директор: Кравченко Володимир 

Панасович. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних 
даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 51.5755%. Перебував 
на посадi з 30.03.2015р. по 29.03.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

29.03.2018р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
29.03.2018р. (протокол №1/2018 ) та рiшенням Наглядової ради (протокол 
№ 4/2018 вiд 29.03.2018р.), з 29.03.2018р., обрано: Голова Наглядової ради - 
акцiонер: Мельник Вiктор Миколайович. Посадова особа не надала згоди 
на оприлюдення паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента - 1.2714%. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять 
рокiв: старший виконроб, пенсiонер. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

29.03.2018р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2018р. 
(протокол №1/2018 ), з 29.03.2018р., обрано: Член Наглядової ради - акцiонер: 
Бiлоус Леонiд Пантелiйович. Посадова особа не надала згоди на оприлюден-
ня паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0.7739%. 
Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: водiй 1 класу. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.03.2018р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
29.03.2018р. (протокол №1/2018 ), з 29.03.2018р., обрано: Член Наглядової 
ради: Пикало Павло Миколайович. Посадова особа не надала згоди на 
оприлюдення паспортних даних. Не володiє часткою в статутному капiталi 
та акцiями емiтента. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять 
рокiв: машинiст автомобiльного крану. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Член Наглядової ради є представником 
акцiонера Кравченка Володимира Панасовича, який володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 51.5755%.

29.03.2018р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
29.03.2018р. (протокол №1/2018 ), з 29.03.2018р., обрано: Директор: Кравчен-
ко Володимир Панасович. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення 
паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 51.5755%. 
Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Директор. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Директор Кравченко Володимир Панасович 
30.03.2018

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

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

ТоВАРИСТВо «БуДIВЕЛЬНЕ уПРАВЛIННЯ  28»;
2. Код за ЄДРПОУ: 32033676;
3. Місцезнаходження: 18014, мiсто Черкаси, Вулиця Першотравнева, 

будинок 72;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 39-25-96; (0472) 39-25-96;
5. Електронна поштова адреса: info@bu28.pat.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: bu28.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

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

29.03.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2018 
вiд 29.03.2018р.) згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та пiдпункту 25 п.8.5.2. роздiлу 8 Статуту Товариства, 
прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прий няття 
цього рiшення, наступного характеру: кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до 
них; угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по 
кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб’єктами господарю-
вання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); угоди щодо збiльшення 
обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшен-
ня суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; угоди щодо розпоря-
дження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання 
або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дару-

вання, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основни-
ми, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, про-
дажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне 
управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); договори 
оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов’язанi 
з ними угоди; цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних 
паперiв та прав на участь в iнших суб’єктах господарювання; угоди будiвельного 
пiдряду; лiзингу; угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультатив-
ного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; угоди 
на проведення ремонтно-будiвельних робiт; договори комерцiйної концесiї та 
спiльної дiяльностi; договори позики; договори поставки, купiвлi-продажу, застави, 
зберiгання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матерiалiв та будь-яких 
iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської 
дiяльностi. Сукупна гранична вартiсть значних правочинiв: 50 000 тис. гривень. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
643.0 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства – 
7776.05 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13460 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 10870 шт. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 10870 шт. (100 % вiд 
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй). Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Директор Кравченко Володимир Панасович 
30.03.2018

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ГоРИНЬ»
Річна інформація за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента–ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ГОРИНЬ», код за ЄДРПОУ – 21339381, місцезнаходження: 

вул. Б. Хмельницького, буд. 12, місто Славута, Хмельницька область, 30000, 
Україна, міжміський код та телефон емітента:0384271013.

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

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

Директор Ремеза О.Я. підтверджує достовірність інформації, що містить-
ся у повідомленні.
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Річна інформація емітента цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПуБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
«КоВЕЛЬСЬКА ПмК62», 
01036721, Волинська , 45000, 
м. Ковель, Грушевського, 106 (03352) 
30906,

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

29.03.2018

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

01036721.infosite.com.ua

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма «Київ- 
Аудит 2000» , 21642796

5. Інформація про (розділ 
заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)

Загальні збори  не скликались

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

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 ГАЗИФIКАцIї 
"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 публiчного акцiонерного товариства по 
газопостачанню та газифiкацiї «Хмельницькгаз», якi вiдбулися 29.03.2018 р., 
з метою забезпечення надання послуг з розподiлу природного газу на 
лiцензованiй територiї обслуговування, прийнято рiшення про попереднє 
надання згоди на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року 
з дати прийняття цього рiшення договорiв на:

- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 
401 900 000,00 грн. (чотириста один мiльйон дев’ятсот тисяч гривень 
00 копiйок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 
602 800 000,00 грн. (шiстсот два мiльйони вiсiмсот тисяч гривень 
00 копiйок);

- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 1 375 300 000,00 грн. (один мiльярд триста сiмдесят п’ять мiльйонiв 
триста тисяч гривень 00 копiйок);

- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України 
граничною сукупною вартiстю 102 800 000,00 грн. (сто два мiльйони вiсiмсот 
тисяч гривень 00 копiйок).

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 2 484 800 тис. грн. Вартiсть активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1 979 462 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 125,43%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 342 126; кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 279 880 ; кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 187 689, «проти» 
прийняття рiшення - 0 , «утримався» - 92 191.

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. 30.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ  
АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  

«ТоРГоВА СЛоБоДА»
Річна інформація емітента  

за 2017 р.
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Торгова Слобода», 32070346 
м. Київ, немає, 02660, Київ, 
Колекторна, 44 044-5766102,

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

02.04.2018

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

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

ПРАТ «КИїВСЬКИй мЕБЛЕВИй КомБIНАТ»
Річна інформація емітента  

за 2017 р.
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПрАТ « Київський меблевий 
комбiнат», 05516151, м. Київ , 
04080, Київ, Кирилiвська, 82

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

02.04.2018

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

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

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

ТоВАРИСТВо З оБмЕЖЕНоЮ 
ВІДПоВІДАЛЬНІСТЮ «А.В.С.»

(код єДРПоу 32348227)
Мельничук Валентина Миколаївна (паспортні дані: НВ 245416, Теофі-

польским РВ УМВС України в Хмельницькій обл. 19.02.2003р) призначена 
на посаду головного бухгалтера ТОВ «А.В.С.» згідно наказу директора 
ТОВ «А.В.С.» №26-К від 27.03.2018 року. Підстава: особиста заява. На 
посаді головного бухгалтера ТОВ «А.В.С.» з 28.03.2018 року. Безстроково. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою 
в статутному капіталі не володіє.

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

Директор ТоВ «А.В.С.»  Дунда олег Андрійович

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«уКРАїНСЬКоПоЛЬСЬКИй ВИЩИй 

НАВЧАЛЬНИй ЗАКЛАД  
«цЕНТРАЛЬНоєВРоПЕйСЬКИй 

уНІВЕРСИТЕТ»
Річна інформація емітента цінних паперів  

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

телефон: Приватне акціонерне товариство «Українсько-Польський вищий 
навчальний заклад «Центрально-Європейський університет», 23169003, 
вул. Козацька, 120/4, м. Київ, 03680, (044) 278-2473 

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 30.03.2018. 

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



№63, 2 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

27

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 
"Київ-Днiпровське мiжгалузеве 
пiдприємство промислового 
залiзничного транспорту"

2. Код за ЄДРПОУ 04737111
3. Місцезнаходження 02092 м. Київ вул. Алма-Атинська, 37
4. Міжміський код, телефон та факс 0445687952 0445688814
5. Електронна поштова адреса mppzt@mppzt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://mppzt.com.ua/info/the-especial-
information

7. Вид особливої інформації
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до п. 3 наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26 березня 
2018 року (вхiдний №1908 вiд 27.03.2018 р.), наказ Мiнiстерства iнфраструктури 
вiд 21 жовтня 2014 року №521 «Про затвердження складу виконавчого органу 
(правлiння) приватного акцiонерного товариства «Київ-Днiпровське мiжгалузеве 
пiдприємство промислового залiзничного транспорту» (зi змiнами) втратив чиннiсть. 
Повноваження Карпенка Сергiя Олексiйовича, Зайончковського Iгора Вiталiйовича, 
Дениса Володимира Мирославовича, Iванова Сергiя Михайловича, Жук Тетяни 
Миколаївни, Назаренко Тетяни Миколаївни, Локун Свiтлани Георгiївни, Войтенка 
Ігоря Васильовича, Дзуєнка Володимира Олександровича, Пустовгара Валенти-
на Олександровича, Iгнатенко Олени Юрiївни як членів правлiння припинено.

Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 26.03.2018 р. №135 (вхiдний 
№1908 вiд 27.03.2018 р.) «Про затвердження складу виконавчого органу 
(правлiння) приватного акцiонерного товариства «Київ-Днiпровське мiжгалузеве 
пiдприємство промислового залiзничного транспорту» затверджено оновлений 
склад Виконавчого органу (правлiння) Товариства.

Усенка Дмитра Вiкторовича, заступника голови правлiння з комерцiйних пи-
тань, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства заступником 
голови правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в 
статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 

злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi 
Мiнiнфраструктури.

Юришева Павла Леонiдовича, заступника голови правлiння з питань без-
пеки, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства заступником 
голови правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в 
статутному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi 
Мiнiнфраструктури.

Лебедєву Ольгу Сергiївну, директора фiнансового, обрано до складу Вико-
навчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй не 
володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.

Якимовського Олега Леонтiйовича, головного iнженера, обрано до складу 
Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом 
акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.

Жуковського Олександра Юрiйовича, радника голови правлiння, обрано до 
складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом правлiння. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному капiталi не володiє. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Пакетом акцiй 
не володiє. 100% акцiй належать державi в особi Мiнiнфраструктури.

Мазуренка Олександра Васильовича, в.о. директора Київ-Петрiвської фiлiї 
Товариства, обрано до складу Виконавчого органу (правлiння) Товариства членом 
правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статут-
ному капiталi не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини немає. Пакетом акцiй не володiє. 100% акцiй належать державi в особi 
Мiнiнфраструктури.

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 Сек Р.П.
в.о. голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.03.28
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “КИїВДНIПРоВСЬКЕ мIЖГАЛуЗЕВЕ 
ПIДПРИємСТВо ПРомИСЛоВоГо ЗАЛIЗНИЧНоГо ТРАНСПоРТу”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «КIРоВоГРАДоБЛЕНЕРГо»;2.Код за 
ЄДРПОУ:23226362;3.Місцезнаходження:25015, мiсто Кропивницький, Сту-
дентський бульвар, будинок 15;4.Міжміський код, телефон та факс: 
0522358213;5.Електронна поштова адреса: kanc@kr.energy.gov.ua 6.Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: kiroe.com.ua 7.Вид особливої інформації: Відо-
мості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

II. Текст повідомлення
27 березня 2018 року ПрАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» стало вiдомо, 

що облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї С ПрАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» з 
28 березня 2018 року включенi у Бiржовий список i Бiржовий реєстр друго-
го рiвня ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» на пiдставi: п.5.1.3 Правил ПАТ «Фон-
дова бiржа ПФТС» вiдповiдно до рiшення №180327/00001 вiд 27 березня 
2018 року Операційного управління ПАТ «Фондова бiржа ПФТС», яке на-
бирає чинностi з 28 березня 2018 року. Спiввiдношення частки у загальнiй 
кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розміру кон-
кретного випуску цінних паперів – 100%.

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 О.М.Стрюченко (підпис) 
М.П. 28.03.2018p. 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Страховий 
капітал» (надалі - Товариство) інформує про проведення загальних 
зборів акціонерів (надалі - Збори). Дата початку і закінчення реєстрації 
акціонерів (представників акціонерів) для участі у Зборах: 20 квітня 
2017 року з 14-00 до 16-00.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 01032, 
м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 33Б, приміщення 36 
(4й поверх).

Порядок денний
1. Про обрання Голови Загальних Зборів акціонерів;
2. Про обрання Секретаря Загальних Зборів акціонерів;
3. Про обрання Лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів;
4. Про затвердження порядку денного Загальних Зборів акціоне-

рів;

5. Звіт Голови Правління Товариства та Ревізора Товариства про 
результати роботи Товариства за 2017р.;

6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р. 
та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018р.;

7. Про порядок розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2017р.;
8. Про затвердження рішень Наглядової Ради Товариства;
9. Інші питання.
Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридич-

них та фізичних осіб).
Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з по-

рядком денним зборів, за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса 
Шевченка, 33-Б, приміщення 36 (4-й поверх), тел. (044) 462-59-49.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СТРАХоВА КомПАНІЯ «СТРАХоВИй КАПІТАЛ» 

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)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІоНЕР-

НЕ ТоВАРИСТВо 
"КРИВоРІЖАГЛоБуД"

2. Код за ЄДРПОУ 01238979
3. Місцезнаходження 50026 м. Кривий Ріг проспект 

Південний,1а
4. Міжміський код, телефон та факс (056)493-41-02 (056)493-41-05
5. Електронна поштова адреса N.Zolotykh@kas.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://01238979.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД» (протокол від 28.03.2018 року) звільнено 
(відкликано) Березанського Миколу Васильовича з посади Голови Правлін-
ня Товариства за згодою сторін та позбавлено його повноважень Голови 
Правління згідно Статуту з 28.03.2018 року.

Березанський Микола Васильович перебував на посаді Голови Прав-
ління з 21.09.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Не володіє часткою в Статутному капіталі Товариства.

Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД» (протокол від 28.03.2018 року) обрано з 
29.03.2018 року

Громаду Валентину Василівну (17.09.1969 р. народження , паспорт скрії 
МО №215080, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській 
області, 10.09.1996 р., реєстраційний номер облікової картки платника по-
датків 2546211722 , Головою Правління Товариства та наділено її повно-
важеннями Голови Правління, які передбачені Статутом Товариства стро-
ком на 1 рік.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Про-
тягом останніх пяти років Громада Валентина Васильовна здійснювала під-
приємницьку діяльність Регістраційний номер облікової картки платника 
податків 2665201755). Не володіє часткою в Статутному капіталі Товари-
ства.

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 Березанський М.В..
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.03.28

(дата)

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

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

ПуБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВА-
РИСТВо "ТИСмЕНИцЯГАЗ" , 
20538865 Івано-Франківська Тисменицький 
р-н. 77400 м. Тисмениця Вiсконта,3 
(03436)2-12-55

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

30.03.2018

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

https://ts.104.ua/

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

ТОВ "БДО"

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

Загальні збори акціонерів відбулися 
27.03.2018 з наступним Порядком денним:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних 
зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних 
зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) 
проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління, звіту Наглядової 
ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу 
Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок 
покриття збитків) за підсумками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків 
діяльності Товариства на 2018 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до 
Статуту Товариства шляхом затвердження 
його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Поло-
ження про Загальні збори, Наглядову раду, 
Правління та Ревізійну комісію Товариства шля-
хом затвердження їх у новій редакції.
13. Про припинення повноважень Голови та 
членів Наглядової ради Товариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Това-
риства.
15. Затвердження умов договору (контракту), 
що укладається з членами Наглядової ради То-
вариства та визначення особи, яка уповнова-
жується на підписання від імені Товариства до-
говору (контракту) з членами Наглядової ради 
Товариства.
16. Про припинення повноважень Голови та 
членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Това-
риства.
18. Затвердження умов договору (контракту), 
що укладається з членами Ревізійної комісії То-
вариства та визначення особи, яка уповнова-
жується на підписання від імені Товариства до-
говору (контракту) з членами Ревізійної комісії 
Товариства.
19. Про надання попередньої згоди на вчинен-
ня Товариством значних правочинів та право-
чинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
20. Звіт Правління Товариства, щодо виконання 
вимог умов договору купівлі-продажу пакета ак-
цій Товариства за конкурсом від 13.09.2012 р. 
№КПП-614 за 2017 рік.

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

II. основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 23059 27050
Основні засоби (за залишковою вартістю) 17421 17134
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 221 279
Сумарна дебіторська заборгованість 3901 8106
Грошові кошти та їх еквіваленти 787 851
Власний капітал -3339 -3099
Статутний капітал 330 330
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -14803 14563
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4473 4793
Поточні зобов'язання і забезпечення 21925 25356
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.34 6.33
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.34

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

загальна номінальна вартість 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних па-
перів власних випусків протягом періоду

0 0
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ПуБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПоДІЛЬСЬКІ ТоВТРИ»

Річна інформація емітента за 2017 рік I. Основні відомості про емітен-
та. 1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента ПуБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «ПоДІЛЬСЬКІ ТоВТРИ», 03771123 Хмельницька обл. , Кам»янець-
Подiльський р-н, 32326, с.Вербка, Заводська, 1 (03849) 9-12-26. 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 30.03.2018 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію http://www.ptovtry.pat.ua 4. Наймену-
вання, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми якою проведений аудит фінан-
сової звітності ПАФ «Система - Аудит», 21337005 5. Інформація про загаль-
ні збори: Рiчнi загальнi збори було проведено 25.04.2017 р. Збори було 
скликано Наглядовою радою товариства. Перелiк питань, що розглядалися 
на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення За-
гальних зборiв: обрання голови i секретаря Загальних зборiв, обрання 
лiчильної комiсiї, визначення регламенту виступiв, обговорення та голосу-
вання з питань порядку денного на Зборах.2.Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства за 2016 
фiнансовий рiк.3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядо-
вої ради Товариства за 2016 р.4.Затвердження рiчного звiту та балансу То-
вариства за 2016р.5.Розподiл прибутку або покриття збиткiв за пiдсумками 
роботи Товариства за 2016р.6.Припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства.7.Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради 
Товариства.8.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.9.Затвердження 
умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 
Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 
Наглядової ради вiд iменi Товариства.Результати розгляду питань порядку 

денного:1.1)призначити головою Загальних зборiв Заблуду Г. I. i секретарем 
-Васiльєва Ю. С.2)обрати членами лiчильної комiсiї осiб, якi входять до 
складу реєстрацiйної комiсiї, а саме Боброва В.В., Соколюк А. А. та Саль-
варську Ю. А.. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї при-
пиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв по всiх питаннях порядку 
денного та складання протоколу Загальних зборiв.3)затвердити порядок 
проведення Загальних зборiв.2.Прийняти до вiдома та затвердити звiт ви-
конавчого органу Товариства за 2016 фiнансовий рiк.3.Прийняти до вiдома 
та затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.4.Затвердити 
рiчний звiт та баланс Товариства за 2016р. (у формi рiчної фiнансової 
звiтностi) з наступними основними показниками:• сукупнi активи Товариства 
станом на 31 грудня 2016р.: 65 256 000 грн.• чистий прибуток Товариства за 
2016р.: 100 000 грн.5.Розподiлити чистий прибуток Товариства за 2016р. у 
сумi 100 000 грн. наступним чином:100 000 грн. залишити у складi 
нерозподiленого прибутку Товариства.6.Припинити повноваження голови 
та членiв Наглядової ради Товариства: Iванова А. В., Шевченка М. Т., 
Шмигiна Є. О., Голiкова Д. Д.; Скрипниченко Т. Г. з моменту прийняття цього 
рiшення.7.Визначити, що Наглядова рада Товариства буде складатися з 
п’ятьох членiв.8.Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати цього 
рiшення,наступнихосiб:IвановаА.В.;СкрипниченкоТ.Г.;ШмигiнаЄ.О.;Голiков
а Д.Д.;ШевченкоМ.Т. 9.Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради Товариства. Обрати голову Загальних зборiв осо-
бою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової 
ради згiдно з затвердженою формою.Протокол загальних зборiв в повному 
обсязi розмiщено на власнiй веб-сторiнцi. Пропозицiї щодо питань, включе-
них до порядку денного загальних зборiв акцiонерами не вносились..
Позачерговi збори в поточному роцi не проводились. Рішення щодо виплати 
дивідендів за результатами звітного та попереднього років не приймалось. 
Генеральний директор Воробйов О.С.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «АВТоБАЗА N6». 2. Код за ЄДРПОУ: 13551121. 
3. Місцезнаходження: 10025 м. Житомир вул. Корольова, 21А. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: 0412331096. 5. Електронна поштова адреса: 
avtobaza6@emitents.in.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: avtobaza6.co.ua.

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

07.11.2016 рішенням Наглядової ради, у зв’язку з закінченням терміну пов-
новажень, припинено повноваження Директора Талько Олександра Микола-

йовича. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 32,753623%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 32,753623%. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: 3 роки 9 місяців. 07.11.2016 рішенням Наглядової ради, у 
зв’язку з закінченням терміну повановажень попереднього директора, призна-
чено на посаду Директора Антонюка Альберта Віталійовича. Акціями товари-
ства не володіє. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: Приватний підприємець. Поса-
дові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають. 
Посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Директор Антонюк А. В.

Комісія звертає увагу професійних 
учасників фондового ринку на зміни в 

поданні адмінданих
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) звертає увагу професійних учасників 
фондового ринку на те, що 20 березня 2018 року набра-
ло чинності рішення Комісії від 01.02.2018 №58 «Про за-
твердження Змін до деяких нормативно-правових актів 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
14.03.2018 за №305/31757.

Зазначеним рішенням нормативно-правові акти Комі-
сії, що регламентують подання адміністративних даних 
та інформації професійними учасниками фондового рин-
ку до Комісії, приведено у відповідність із Змінами до По-
ложення щодо пруденційних нормативів професійної ді-
яльності на фондовому ринку та вимог до системи 
управління ризиками, затвердженими рішенням Комісії 
від 16.11.2017 №824, зареєстрованими у Міністерстві 
юстиції України 12.12.2017 за №1499/31367.

Отже, професійні учасники фондового ринку до кінця 
березня 2018 року мають подати адміністративні дані та 
інформацію до Комісії за лютий 2018 року за формами 
звітності з урахуванням останніх змін.

Підвищення стандартів корпоративного управлін-

ня для професійних учасників фондового ринку 
сприятиме зниженню ризиків та підвищенню довіри 
до фінансового сектору

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) на засіданні, яке відбулось 29 березня 
2018 року, затвердила Концепцію корпоративного управ-
ління у професійних учасниках ринків капіталу України.

Система корпоративного управління у професійних 
учасниках ринків капіталу буде запроваджуватися як 
система обов’язкових вимог та добровільних для вико-
нання настанов (рекомендацій) з урахуванням правових 
особливостей.

Запровадження корпоративного управління у секторі 
професійних учасників ринків капіталу принесе чимало 
переваг не лише для бізнесу самих професійних учасни-
ків, але також для їх клієнтів, інвесторів, стабільності 
ринку капіталу, зниження ризиків фінансового сектору 
країни, тощо. 

Професійні учасники ринку капіталу матимуть мож-
ливість запровадити саме таку систему управління, яка 
відповідатиме розміру їх бізнесу (принцип пропорційнос-
ті); бізнес професійних учасників стане більш стійким до 
ризиків; суттєво знизиться ризик настання неплатоспро-
можності та банкрутства професійних учасників; зросте 
конкурентоспроможність компаній і здатність до довго-
строкового безперервного ведення бізнесу; а головне 

НОВИНИ
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підвищиться захист прав клієнтів професійних учасників.
Клієнти професійних учасників ринку капіталу (ін-

вестори) отримуватимуть більше інформації для при-
йняття інвестиційних рішень, враховуючи всі ризики по-
середника; зі зменшенням ризику неплатоспроможності 
учасників ринків капіталу ризик інвестицій в цінні папери 
зменшиться; обов’язковий моніторинг скарг клієнтів під-
вищить захист їх прав; звужуються можливості для зло-
вживань з цінними паперами. 

Саморегулівні організації (СРо) ринку капіталу 
зможуть ефективніше долучатися до розробки профе-
сійних правил і стандартів; отримають можливість про-
понувати кандидатів тимчасових керівників професійних 
учасників; загалом підвищиться кооперація державного 
регулятора і СРО у питанні нагляду за професійними 
учасниками ринків капіталу.

В питанні регулювання ринку капіталу держава зможе 
перейти до ризик-орієнтованого нагляду, продовжити ре-
форму корпоративного управління, поступово гармонізу-
вати вимоги до всіх учасників фінансового сектора, як 
банківських, так і небанківських установ.

«Серед основних драйверів майбутнього зростання 
ринку, які в тому числі сприятимуть зниженню ризиків, 
підвищення стандартів відповідальності для небанків-
ських установ, фактично продовження реформи корпо-
ративного управління в небанківському секторі. Йдеться 
про запровадження таких інструментів управління в не-
банківських установах як комітети наглядової ради, комп-
лаєнс, внутрішній контроль і аудит. Всі ці інструменти по-
винні працювати не лише в банках, але і в компаніях з 
управління активами, торговцях цінними паперами. Ми 
будемо прагнути поступово гармонізувати вимоги до всіх 
учасників фінансового сектора країни», - наголосив Го-
лова НКцПФР Тимур Хромаєв.

Концепція підготовлена в рамках реалізації Комплек-
сної програми розвитку фінансового сектору України до 
2020 року за компонентом А.10 «Підвищення рівня корпо-
ративного управлення у учасниках фінансових ринків».

НБу с 30 марта отменяет суточный лимит 
на куплюпродажу банками валюты

Национальный банк Украины (НБУ), учитывая благо-
приятную ситуацию на валютном рынке, принял реше-
ние об отмене ряда неактуальных временных админи-
стративных ограничений для банков и бизнеса при 
осуществлении операций с валютой, сообщается на веб-
сайте центробанка.

Во-первых, Национальный банк расширяет возможно-
сти банков для проведения операций с иностранной ва-
лютой на межбанковском рынке.

«Ранее размер разрешенного сальдо купли-продажи 
банками иностранных валют и банковских металлов в 
течение одного рабочего дня составил 0,5%, а с 4 авгу-
ста 2017 года - 1% от размера регулятивного капитала. 
С 30 марта текущего года это требование прекратит дей-
ствовать, а затем будут отменены и меры воздействия 
за ее нарушение», - отмечено в сообщении.

По мнению правления НБУ, соответствующее решение 
способствует повышению активности банков в торговле 
валютой на межбанковском рынке в течение дня и, таким 
образом, повысит эффективность управления валютной 

ликвидностью. На этом фоне Национальный банк сможет 
уменьшить присутствие на валютном рынке, а рынок смо-
жет самостоятельно и более эффективно искать баланс.

Во-вторых, Национальный банк изменил для банков 
лимиты открытой валютной позиции.

«С 1 мая этого года лимит общей длинной открытой 
валютной позиции банка (Л13-1) будет увеличен до 3% с 
1% регулятивного капитала, лимит общей короткой от-
крытой валютной позиции банка (Л13-2) - уменьшен с до 
8% с 10% регулятивного капитала», - сообщил НБУ.

По оценкам центробанка, это позволит банкам более 
эффективно распределять валютные риски.

В-третьих, НБУ снял некоторые ограничения на до-
срочное погашение украинскими компаниями внешних 
кредитов и займов в иностранной валюте.

«Резиденты-заемщики смогут осуществлять досроч-
ное погашение кредитов и займов, если в их реализации 
(путем кредитования, страхования, обеспечения или по-
ручительства) полностью или частично принимает уча-
стие иностранное лицо, одним из акционеров которого 
является иностранное государство или иностранный 
банк с акционером - иностранным государством», - от-
мечает Нацбанк.

В-четвертых, регулятор расширил перечень операций 
бизнеса, на которые не распространяется требование 
об обязательной продаже валютных поступлений.

«В дальнейшем компания-резидент сможет не осу-
ществлять обязательную продажу средств, поступивших 
по кредиту или займу, если в ее реализации (путем кре-
дитования, страхования, гарантирования) полностью или 
частично принимает участие иностранное лицо, одним 
из акционеров которого является иностранное государ-
ство. При этом данное исключение распространяется 
только на случаи, когда указанное иностранное государ-
ство имеет официальную рейтинговую оценку не ниже 
категории «А», подтвержденную в бюллетене одной из 
ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, 
Standard & Poor's, Moody's)», - прокомментировал НБУ.

В-пятых, Национальный банк упростил для бизнеса 
порядок перечисления иностранной валюты за границу 
для осуществления платежей, связанных с процессами 
судопроизводства.

«Резиденты-должники, которые имеют индивидуаль-
ную лицензию на перечисление средств за границу, смо-
гут без ограничений по сумме перечислять за пределы 
Украины валюту на исполнение судебных решений, ре-
шений международных коммерческих арбитражей или 
удовлетворения требований лиц по исполнению судеб-
ных или арбитражных решений, требований о взыскании 
судебных, исполнительных или административных сбо-
ров, а также расходов судебного и исполнительного про-
изводств, возлагаемых на лицо должника в соответствии 
с законодательством иностранного государства. Ино-
странное государство, о котором идет речь в данном 
случае, должно принадлежать к странам, которые име-
ют официальную рейтинговую оценку не ниже категории 
«А», подтвержденную в бюллетене одной из ведущих 
мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard 
& Poor's, Moody's)», - сообщает НБУ.

При подготовці розділу «Новини» використано 
матеріали веб-сайту НКЦПФР, ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА
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23. ПРАТ КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 27
24. ПРАТ КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД 16
25. ПРАТ КИЇВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ПАПЕРІВ 9
26. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 26
27. ПРАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 27
28. ПАТ КОВЕЛЬСЬКА ПМК-62 26
29. КОВЕЛЬСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУР» 17
30. ПРАТ КРИВОРІЖАГЛОБУД 28
31. ПРАТ КРУЗ 12
32. ПРАТ ЛЕКХІМ 17
33. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» 12
34. ПРАТ МЕРИДІАН-РП 11
35. ПРАТ МЕРИДІАН-РП 24
36. ПРАТ МИРОНІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 8
37. ПРАТ МІКРОСИСТЕМА 18
38. ПРАТ МОДУЛЬ 20
39. ПРАТ НАДІЙНІСТЬ 18
40. ПРАТ НАДІЯ 23
41. ПРАТ ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ 11
42. ПРАТ ОХТИРСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 7
43. ПРАТ ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 13
44. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-125 4
45. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-125 21
46. ПРАТ ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ 18
47. ПРАТ ПІЩАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10540 11
48. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 19
49. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 26
50. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВІННИЦЯГАЗ» 10
51. ПАТ ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ 29
52. ПРАТ ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 8
53. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА 5
54. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА 7
55. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 9
56. ПРАТ ПРАТ «ПРАЙД-ІНВЕСТ» 20
57. ПРАТ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ КОНВЕЄРОБУДУВАННЯ 7
58. ПРАТ РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» 21
59. ПРАТ РЕМОТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНІТА» 13
60. ПРАТ РІВНЕЗАЛІЗОБЕТОН 16
61. ПРАТ РУСИН 4
62. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОЛОВЕЦЬКО ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО «ЖОВТЕНЬ» 22
63. ПРАТ СОЮЗ-В 12
64. ПРАТ СТЕЛСА 21
65. ПРАТ СТІВІДОРНА КОМПАНІЯ «АВЛІТА» 16
66. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ» 6
67. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» 27
68. ПАТ СУМИХІМПРОМ 5
69. ТОВ СУЧАСНІ БІОПРОДУКТИ 4
70. ПРАТ ТАЙГА-95 21
71. ПРАТ ТД ВОРОНІН-УКРАЇНА 16
72. ПАТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 28
73. ПРАТ ТОМАШПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10548 11
74. ПРАТ ТОРГОВА СЛОБОДА 6
75. ПАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ 20
76. ПРАТ УЖГОРОДСЬКА ПМК «АГРОБУД» 12
77. ПАТ УЖГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСТПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12107» 22
78. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ 17
79. ПРАТ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 26
80. ПРАТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ - «СЕРВІС» 24
81. ПРАТ ХЕРСОНКНИГА 12
82. ПАТ ЧЕРНІВЦІГАЗ 10
83. ПАТ ЧЕРНІВЦІГАЗ 14
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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 № 18063
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
30.03.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669
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Поточний рахунок 
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МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 
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Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


