
№81 (2834) 27.04.2018 р. (частина 1)

У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 26 квітня 2018 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про проведення експеримен-
ту щодо інформаційної взаємодії суб’єктів накопичувального пенсійного забезпечення»

прийнято рішення
із зауваженнями

2. Про погодження внутрішніх документів СРО «Українська асоціація інвестиційного бізне-
су» (змін до них)

прийнято рішення

3. Щодо погодження набуття істотної участі Нагорною А.В. у професійному учаснику фон-
дового ринку ТОВ «КУА «АЛЬТІС-ТРАСТ»

прийнято рішення

4. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи 
ТОВ  «КОЛЕГІЯ - ЦІННІ ПАПЕРИ»

прийнято рішення

5. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», ідентифікаційний код юридичної особи 20042839 (брокерська 
діяльність, андеррайтинг)

прийнято рішення

6. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «СІТІБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 21685485 (андеррайтинг, діяль-
ність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

7. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», ідентифікаційний код юридичної особи 24511691 (дилерська 
діяльність)

прийнято рішення

8. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 36301402 (андеррайтинг)

прийнято рішення

9. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», ідентифікаційний код юридичної особи 38514375 (дилерська ді-
яльність)

прийнято рішення

10. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку ТОВ «ПЛАНЕТА СЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 37608383 (дилерська 
діяльність)

прийнято рішення

11. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку ТОВ «МІЛЛЕНІУМ КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 30634328 (андер-
райтинг)

прийнято рішення
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12. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «ІК «А.І.С.Т. - ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 22925951 (андеррайтинг)

прийнято рішення

13. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛ», ідентифікаційний код 
юридичної особи 35093607 (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

14. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної 
особи 20280450 (дилерська діяльність)

прийнято рішення

15. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку ПАТ «БАНК 3/4», ідентифікаційний код юридичної особи 36002395 (андеррайтинг, ді-
яльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

16. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 23697280 (діяльність з 
управління цінними паперами)

прийнято рішення

17. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку ПАТ «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ», ідентифікаційний код юридичної особи 36520434 (брокерська 
діяльність)

прийнято рішення

18. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку ТОВ «КИЇВ-ДІЛЕР», ідентифікаційний код юридичної особи 33402728 (діяльність з 
управління цінними паперами)

прийнято рішення

19. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «ФІНЕКС», ідентифікаційний код юридичної особи 32397934 (дилерська діяльність)

прийнято рішення

20. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку ПАТ «ТАСКОМБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 09806443 (діяльності з 
управління цінними паперами)

прийнято рішення

21. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку ПрАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 20337279 (андер-
райтинг)

прийнято рішення

22. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку ТОВ «СТОКМАРКЕТ-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37515048 (бро-
керська діяльність)

прийнято рішення

23. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 (андеррайтинг)

прийнято рішення

24. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку ПАТ «Державний ощадний банк України», ідентифікаційний код юридичної особи 
00032129 (андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

25. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 26519933 (дилер-
ська діяльність)

прийнято рішення

26. Щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депози-
тарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ВАТ «Промислово-
енергетичні резерви» та ВАТ «Енергопромторгресурси»

прийнято рішення

27. Щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депози-
тарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ВАТ «Промислово-
енергетичні резерви»

прийнято рішення

28. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (За-
критий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Абсолют клуб» (ЄДРІСІ 
23200126) ТОВ КУА «Вестерн Груп», …)

прийнято рішення

29. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на 2018 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на 2018 рік

прийнято рішення

30. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

31. Про розгляд скарги ТОВ «КУА «ХЕДЖ ІНВЕСТ» від 06.02.2018 № 06-02 на постанову 
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 18.01.2018  
№ 24-ЦА-УП-КУА

Постанову про 
накладення санкції 
скасувати, а справу 
направити на новий 

розгляд
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32. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про внесення змін до Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та 
недійсною» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

33. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонер-
ного товариства» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

34. Щодо погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 802 та від 10 березня 2017 р. 
№ 142»

прийнято рішення
із зауваженнями

35. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Інвестбуд Гарант» (серія А), що пропонуються для публічного розміщення

прийнято рішення

ІНФоРмаЦІйНІ ПовІдомлеННя та 
НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі п. 11 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), та відповід-
но до відомостей з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань, у формі Витягу від 20.04.2018 року 
№1003893418 про внесення 28.02.2018 запису про судо-
ве рішення про визнання юридичної особи Пат «Павло-
градський завод автоматичних ліній і машин» (код за 
ЄДРПОУ: 00222151) банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури, за рішенням Господарського суду Дніпропе-
тровської області, 13.02.2018, Б24/194-06, та інформації 
ліквідатора Талан р.Т., отриманої листом від 
21.03.2018 року №02-23/08/167 (вх. №12857 від 
16.04.2018 року), зупинено обіг акцій ПАТ «Павлоград-
ський завод автоматичних ліній і машин» (код за ЄДРПОУ: 
00222151) – розпорядження № 93-КФ-З від 25 квітня 
2018 року. 

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

«27» квітня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 
19.04.2018 року за №1003887864 про внесення 
27.06.2017 року запису про припинення за судовим рі-
шенням юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкру-
том; 22.06.2017, 927/659/16, Господарський суд Чернігів-
ської області, та інформації, наданої листом ПАТ «НДУ» 
від 06.04.2018 року №502/03 (вх. від 10.04.2018 року 
№12224), скасовано реєстрацію випуску акцій 
Прат «Чернігівський янтар» (код за ЄДРПОУ: 
01554120). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Чернігівський Янтар» від 13.05.1998 року 
№70/24/1/98, видане 27.07.2011 року Чернігівським те-
риторіальним управлінням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового, анульовано – розпорядження 
№ 119-КФ-С-а від 25 квітня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 
19.04.2018 року за №1003888004 про внесення 
07.11.2017 року запису про припинення за судовим рі-
шенням юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкру-
том; 31.10.2017, 7/87-б-10, Господарський суд Хмель-
ницької області, та інформації, наданої листом 
ПАТ «НДУ» від 06.04.2018 року №502/03 (вх. від 
10.04.2018 року №12224), скасовано реєстрацію випуску 
акцій Пат «Кам’янець-Подільське автотранспортне 
підприємство 16808» (код за ЄДРПОУ: 03119285). Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Кам’янець-
Подільське автотранспортне підприємство 16808» від 
01.10.2010 року №63/22/1/10, видане 14.12.2011 року 
Хмельницьким територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового, анульовано – роз-
порядження № 121-КФ-С-а від 25 квітня 2018 року. 

*   *   *
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Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 
19.04.2018 року за №1003888134 про внесення 
23.10.2017 року запису про припинення за судовим рі-
шенням юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкру-
том; 20.09.2017, 23.10.2017, Ухвала 926/38-б/17, Госпо-
дарський суд Чернівецької області, та інформації, 
наданої листом ПАТ «НДУ» від 06.04.2018 року №502/03 
(вх. від 10.04.2018 року №12224), скасовано реєстрацію 
випуску акцій ват «торгово-закупівельне промислове 
підприємство Сокирянський завод пиво-
безалкогольних напоїв» (код за ЄДРПОУ: 00380936). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Торгово-
закупівельне промислове підприємство Сокирянський 
завод пиво-безалкогольних напоїв» від 21.11.2011 року 
№26/25/1/11, видане Чернівецьким територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового, анульовано – розпорядження № 123-КФ-С-а 
від 25 квітня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 
19.04.2018 року за №1003887927 про внесення 
22.01.2018 року запису про припинення за судовим рі-
шенням юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкру-
том; 17.01.2018, 927/1069/16, Господарський суд Черні-
гівської області, та інформації, наданої листом ПАТ «НДУ» 
від 06.04.2018 року №502/03 (вх. від 10.04.2018 року 
№12224), скасовано реєстрацію випуску акцій Пат «Чер-
нігівреставрація» (код за ЄДРПОУ: 02498056). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Чернігіврестав-
рація» від 16.09.2010 року №778-1/1/10, видане 
22.05.2012 року Державною комісією з цінних паперів та 
фондового, анульовано – розпорядження № 120-КФ-С-а 
від 25 квітня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 
19.04.2018 року за №1003888047 про внесення 
01.02.2018 року запису про припинення за судовим рі-
шенням юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкру-
том; 25.01.2018, 909/17/17, Господарський суд Івано-
Франківської області, та інформації, наданої листом 
ПАТ «НДУ» від 06.04.2018 року №502/03 (вх. від 
10.04.2018 року №12224), скасовано реєстрацію випуску 
акцій Пат «Івано-Франківський лісокомбінат» (код за 
ЄДРПОУ: 00274252). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПАТ «Івано-Франківський лісокомбінат» від 
01.06.2011 року №32/09/1/11, видане Івано-Франківським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового, анульовано – розпорядження 
№ 122-КФ-С-а від 25 квітня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами), на підставі п.п.1 
п.4. гл. 1 розд. ІV Положення про порядок здійснення емі-
сії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінан-
сових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Комісії від 27.12.13 р № 2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.01.14р. за №171/24948 (зі змі-
нами), та відповідно до документів, отриманих від ТОВ 
Фірма «Т.М.М.», код за ЄДРПОУ: 14073675, 04116, 
м. Київ, вул. Провіантська, буд. 3, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії «С» у зв’язку з погашен-
ням, скасовано реєстрацію випуску облігацій тов Фірма 
«т.м.м.» серії «С». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій ТОВ Фірма «Т.М.М.» серії «С» від 29.10.2004р. 
№172/2/04, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 45-КФ-С-о від 25 квітня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), пп. 3) п.1 гл. 2 
розд. V Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
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комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.13р. 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
відомостей з відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, у формі витягу з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань від 
19.04.2018 року за №1003888166 про внесення 
20.02.2018 року запису про припинення за судовим рі-
шенням юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкру-
том, 13.02.2018, 13.02.2018, 910/17073/16, Господар-
ський суд м. Києва, та інформації, наданої листом 
ПАТ «НДУ» від 06.04.2018 року №502/03 (вх. від 
10.04.2018 року №12224), скасовано реєстрацію випуску 
облігацій тов «Бізнес парк» серії «а». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Бізнес парк» серії 
«А» від 08.08.2008р. №662/2/08, видане 29.11.2013р. На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 49-КФ-С-о від 
25 квітня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), пп. 3) п.1 гл. 2 
розд. V Положення про порядок здійснення емісії обліга-

цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.13р. 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань, у формі витягу з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань від 19.04.2018 року за №1003888094 про 
внесення 04.01.2018 року запису про припинення за су-
довим рішенням юридичної особи у зв'язку з визнанням 
її банкрутом, 26.12.2017, 26.12.2017, 904/9631/15, Госпо-
дарський суд Дніпропетровської області, та інформації, 
наданої листом ПАТ «НДУ» від 06.04.2018 року №502/03 
(вх. від 10.04.2018 року №12224), скасовано реєстрацію 
випуску облігацій тов «автобортранс» серії «а». Сві-
доцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Автобор-
транс» серії «А» від 03.12.2010р. №127/2/10, видане 
10.02.2011р. Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 47-КФ-С-о від 25 квітня 2018 року.

26.04.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «ФаНеРи та 
Плити», 00274690, вул. Фанер-
на, 1, м. Київ, Дніпровський р-н, 02160, 
Україна, (044)559-13-58

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

26.04.2018

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

www.fanplit.com.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПолтавСьКий машиНоБудІвНий Завод»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя  
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Полтавський машинобудівний завод», 14307417, вул. м.Бірюзова, 27, 
м. Полтава, Київський р-н, Полтавська обл., 36007, (0532) 66-96-54

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 14307417.infosite.com.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«уКРеНеРГоБудмеХаНIЗаЦIя»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ», 
04630672, Київська обл.., Вишгородський р-н, 07300, м. Вишгород, 
вул. Промислова, буд. 4, 0449654371.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 04630672.smida.gov.ua

Річна інформація

 ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо 
товаРиСтва «уКРатомеНеРГоБуд» 

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

Приватне акціонерне товариство 
«Укратоменергобуд» 32347574
03035, м. Київ, вулиця Митрополита 
Василя Липківського будинок 45  
оф 606 (044)2460989

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

27.04.2018

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

uaeb.kiev.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

І. основні відомості про емітента 
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський 
код і телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ 
БАНК», 14361575, вул. Пушкін-
ська,  42/4, м. Київ, 01004, 
(044) 392 70 14, (044) 392 70 14

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

27.04.2018

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

https://credit-agricole.ua/o-banke/
dokumenti-ta-zviti

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Ернст енд Янг 
Аудиторські послуги»», 33306921 

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про прове-
дення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів (у разі 
їх непроведення вказуються причини), зазначаються перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до пере-
ліку питань порядку денного. У разі проведення позачергових зборів зазна-
чаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати роз-
гляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, 
вказуються причини)

Протягом 2017 року було проведено одні річні (чергові) загальні збори 
акціонерів, що відбулись 27.04.2017 року (надалі – Збори) та троє позачер-
гових загальних зборів акціонерів, що відбулись 03.02.2017 року (надалі – 
Позачергові Збори 1), 15.03.2017 року (надалі – Позачергові Збори 2) та 
07.09.2017 року (надалі – Позачергові Збори 3). 

На Зборах були прийняті рішення з наступних питань: про обрання лі-
чильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку; про обрання голови 
та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку; звіт Правління та 
Спостережної Ради про результати діяльності Банку у 2016 році та визна-
чення основних напрямів діяльності на 2017 рік, прийняття рішення за на-
слідками їх розгляду; звіт та висновки Ревізійної комісії про результати 
фінансово-господарської діяльності Банку у 2016 році, прийняття рішення за 
наслідками їх розгляду; розгляд аудиторського висновку (звіту) про резуль-
тати перевірки річної звітності та іншої інформації щодо фінансово-
господарської діяльності Банку за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду; про затвердження звітів та річних результатів діяльності 
Банку за 2016 рік; про затвердження та розподіл прибутку і збитків Банку за 
2016 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. По першо-
му питанню постановили: обрати лічильну комісію Зборів в складі: п. Мака-
рова Оксана Василівна – член лічильної комісії (результати голосування: 
«За»: проголосували 1 222 880 120 голосів, що складає 100% від кількості 
голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах; «Проти»: про-
голосували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, 
зареєстрованих для участі у Зборах; «Утримались»: проголосували 0 голосів, 
що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для 
участі у Зборах. Рішення прийняте). По другому питанню постановили: об-
рати п. Крістофа Міллуі головою Зборів, а п. Федоренко Юлію Дмитрівну се-
кретарем Зборів (результати голосування: «За»: проголосували 1 222 880 120 
голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстро-
ваних для участі у Зборах; «Проти»: проголосували 0 голосів, що складає 
0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Збо-
рах. «Утримались»: проголосували 0 голосів, що складає 0% від кількості 
голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. Рішення при-
йняте). По третьому питанню постановили: затвердити звіт Правління Банку 
та Спостережної Ради про результати діяльності Банку у 2016 році та визна-
чення основних напрямів діяльності на 2017 рік (результати голосування: 
«За»: проголосували 1 222 880 120 голосів, що складає 100% від кількості 
голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах; «Проти»: про-
голосували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, 
зареєстрованих для участі у Зборах; «Утримались»: проголосували 0 голо-
сів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих 
для участі у Зборах. Рішення прийняте). По четвертому питанню постанови-
ли: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-
господарської діяльності Банку у 2016 році (результати голосування: «За»: 
проголосували 1 222 880 120 голосів, що складає 100% від кількості голосів 
акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах; «Проти»: проголосу-
вали 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареє-
строваних для участі у Зборах; «Утримались»: проголосували 0 голосів, що 
складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі 
у Зборах. Рішення прийняте). По п’ятому питанню постановили: затвердити 
звіт (висновок) незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відпові-

дальністю Аудиторської фiрми «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» про резуль-
тати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Банку за 2016 рік та 
іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 рік, 
оскільки рекомендації не надавались, план виконання рекомендацій не роз-
роблявся і не затверджується (результати голосування: «За»: проголосували 
1 222 880 120 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Бан-
ку, зареєстрованих для участі у Зборах; «Проти»: проголосували 0 голосів, 
що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для 
участі у Зборах; «Утримались»: проголосували 0 голосів, що складає 0% від 
кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. Рі-
шення прийняте). По шостому питанню постановили: затвердити річні ре-
зультати діяльності Банку за 2016 рік у складі річної фінансової звітності 
Банку за 2016 рік, що підтверджена зовнішньою аудиторською фірмою 
(«За»: проголосували 1 222 880 120 голосів, що складає 100% від кількості 
голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах; «Проти»: про-
голосували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, 
зареєстрованих для участі у Зборах; «Утримались»: проголосували 0 голо-
сів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих 
для участі у Зборах. Рішення прийняте). По сьомому питанню постановили: 
затвердити прибуток отриманий за результатами діяльності Банку у 2016 році 
в розмірі 807 786 тис. грн. Затвердити розподіл прибутку, що отриманий за 
результатами діяльності Банку у 2016 році у розмірі 807 786 тис. грн. наступ-
ним чином: - 5% прибутку в сумі 40 390 тис. грн. направити на формування 
резервного фонду; - 55% прибутку в сумі 444 282 тис. грн. направити на фор-
мування загальних резервів; - направити 520 гривень на виплату дивідендів 
власникам привілейованих акцій Банку. Дата початку строку виплати диві-
дендів за привілейованими акціями – 28 квітня 2017 року. – направити 
317  960 957,60 гривень на виплату дивідендів власникам простих іменних 
акцій Банку. Дата початку строку виплати дивідендів за простими акціями 
Банку – 18 травня 2017 року; - решту прибутку, що залишиться після вираху-
вання коштів на виплату дивідендів та здійснення відрахувань до резервно-
го фонду, залишити у розпорядженні Банку. Затвердити розмір дивідендів, 
що виплачуються з розрахунку на одну привілейовану та просту іменну ак-
цію Банку – 0,26 гривень. Розмір дивідендів для виплати кожному акціонеру 
визначається шляхом множення розміру дивідендів на кількість належних 
кожному акціонеру акцій. Порядок виплати дивідендів – виплата всієї суми 
дивідендів в повному обсязі. Дата складення переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів за привілейованими іменними акціями – 31 січня 
2017 року. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання ди-
відендів за простими іменними акціями – 11 квітня 2017 року. Строк виплати 
дивідендів за привілейованими іменними акціями – 17 травня 2017 року. 
Строк виплати дивідендів за простими іменними акціями – шість місяців з 
дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями, тобто з 
27 квітня 2017 року. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам 
в порядку передбаченому чинним законодавством України. Повідомити осіб, 
які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк 
їх виплати шляхом направлення персональних поштових повідомлень у ви-
гляді рекомендованих листів протягом 10 календарних днів з дня прийняття 
рішення про виплату дивідендів, тобто з 27 квітня 2017 року. (результати го-
лосування: «За»: проголосували 1 222 880 120 голосів, що складає 100% від 
кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах; 
«Проти»: проголосували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акці-
онерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах; «Утримались»: проголо-
сували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, за-
реєстрованих для участі у Зборах. Рішення прийняте). 

На Позачергових Зборах 1 були прийняті рішення з наступних питань: 
про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Бан-
ку; про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціоне-
рів Банку; про дострокове припинення повноважень членів Спостережної 
Ради Банку; про затвердження кількісного складу та терміну дії Спостереж-
ної Ради Банку; про обрання Голови та Членів Спостережної Ради Банку. По 
першому питанню постановили: обрати лічильну комісію Позачергових збо-
рів в складі: п. Макарова Оксана Василівна – член лічильної комісії (резуль-
тати голосування: «За»: проголосували 1 222 880 120 голосів, що складає 
100% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Збо-
рах. «Проти»: проголосували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів 
акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. «Утримались»: про-
голосували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, 
зареєстрованих для участі у Зборах. Рішення прийняте). По другому питан-
ню постановили: обрати п. Крістофа Міллуі головою Зборів, а п. Федоренко 
Юлію Дмитрівну секретарем Зборів (результати голосування: «За»: проголо-
сували 1 222 880 120 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціоне-
рів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. «Проти»: проголосували 
0  голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстро-
ваних для участі у Зборах. «Утримались»: проголосували 0 голосів, що скла-
дає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у 
Зборах. Рішення прийняте). По третьому питанню постановили: припинити 
повноваження (відкликати) членів Спостережної ради Банку достроково, а 
саме: Голова Спостережної ради – п. Піншон Франсуа, Альфред, Марі, пред-

ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КРедІ аГРІКоль БаНК»
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ставник акціонера АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» [CREDIT AGRICOLE S.A.]; Заступ-
ник Голови Спостережної ради – п. Гідез Філіпп, Етьєн, Анрі, Незалежний 
Член; Член Спостережної Ради – п. Бенне Лоран, П’єр, Анрi, представник 
акціонера «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» [CREDIT AGRICOLE S.A.]; Член Спостережної 
Ради – п. Леоннар Філіпп, Ален, представник акціонера АТ «КРЕДІ АГРІ-
КОЛЬ» [CREDIT AGRICOLE S.A.] Член Спостережної Ради – п. Маршан Же-
рар, Марсель, Люсьєн, Незалежний Член. (результати голосування: «За»: 
проголосували 1 222 880 120 голосів, що складає 100% від кількості голосів 
акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. «Проти»: проголосу-
вали 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареє-
строваних для участі у Зборах. «Утримались»: проголосували 0 голосів, що 
складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі 
у Зборах. Рішення прийняте). По четвертому питанню постановили: затвер-
дити склад Спостережної ради Банку в кількості п’яти осіб зі строком повно-
важень три роки. (результати голосування: «За»: проголосували 1 222 880 
120 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Банку, зареє-
строваних для участі у Зборах. «Проти»: проголосували 0 голосів, що скла-
дає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у 
Зборах. «Утримались»: проголосували 0 голосів, що складає 0% від кількос-
ті голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. Рішення 
прийняте). По п’ятому питанню постановили: обрати наступних осіб до Спо-
стережної ради Банку строком на 3 роки: Голова Спостережної ради – п. Ріб 
Станілас, Жерар, Марі, Жорж, представник акціонера АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» 
[CREDIT AGRICOLE S.A.]; Заступник Голови Спостережної ради – п. Гідез 
Філіпп, Етьєн, Анрі, Незалежний Член; Член Спостережної Ради – п. Мар-
шан Жерар, Марсель, Люсьєн, Незалежний Член; Член Спостережної Ради 
– п. Леоннар Філіпп, Ален, представник акціонера АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» 
[CREDIT AGRICOLE S.A.]; Член Спостережної ради – п. Бенне Лоран, П’єр, 
Анрi, представник акціонера «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» [CREDIT AGRICOLE S.A.]. 
(результати голосування: «За» Голову Спостережної ради (п. Ріб Станілас, 
Жерар, Марі, Жорж) – проголосували 1 222 880 120 простих іменних акції 
Банку, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 
участі у Зборах (голосів «проти» та «утримались» немає); «За» Заступника 
Голови Спостережної ради (п. Гідез Філіпп, Етьєн, Анрі) - проголосували 1 
222 880 120 простих іменних акції Банку, що складає 100% від кількості голо-
сів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах (голосів «проти» та 
«утримались» немає); «За» Члена Спостережної Ради (п. Маршан Жерар, 
Марсель, Люсьєн) - проголосували 1 222 880 120 простих іменних акції Бан-
ку, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для 
участі у Зборах (голосів «проти» та «утримались» немає); «За» Члена Спо-
стережної Ради (п. Леоннар Філіпп, Ален) - проголосували 1 222 880 120 
простих іменних акції Банку, що складає 100% від кількості голосів акціоне-
рів, зареєстрованих для участі у Зборах (голосів «проти» та «утримались» 
немає); «За» Члена Спостережної Ради (п. Бенне Лоран, П’єр, Анрi) - про-
голосували 1 222 880 120 простих іменних акції Банку, що складає 100% від 
кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах (голосів 
«проти» та «утримались» немає). Всі кандидати набрали відповідну кіль-
кість голосів, необхідну для обрання до персонального складу Спостережної 
ради Банку. Члени Спостережної ради Банку вважаються обраними, а Спо-
стережна рада вважається сформованою).

На Позачергових Зборах 2 були прийняті рішення з наступних питань: 
про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 
Банку; про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів Банку; про дострокове припинення повноважень членів Спосте-
режної ради Банку; про затвердження кількісного складу та терміну дії Спо-
стережної Ради Банку; про обрання Голови та Членів Спостережної Ради 
Банку. По першому питанню постановили: обрати лічильну комісію Поза-
чергових зборів в складі: п. Макарова Оксана Василівна – член лічильної 
комісії (результати голосування: «За»: проголосували 1 222 880 120 голосів, 
що складає 100% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для 
участі у Зборах. «Проти»: проголосували 0 голосів, що складає 0% від кіль-
кості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. «Утри-
мались»: проголосували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акці-
онерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. Рішення прийняте). По 
другому питанню постановили: обрати п. Крістофа Міллуі головою Зборів, а 
п. Федоренко Юлію Дмитрівну секретарем Зборів. (результати голосування: 
«За»: проголосували 1 222 880 120 голосів, що складає 100% від кількості 
голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. «Проти»: 
проголосували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів 
Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. «Утримались»: проголосували 
0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстро-
ваних для участі у Зборах. Рішення прийняте). По третьому питанню по-
становили: припинити повноваження (відкликати) членів Спостережної 
ради Банку достроково, а саме: Голова Спостережної ради – п. Ріб Стані-
лас, Жерар, Марі, Жорж, представник акціонера АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» 
[CREDIT AGRICOLE S.A.]; Заступник Голови Спостережної ради – п. Гідез 
Філіпп, Етьєн, Анрі, Незалежний Член; Член Спостережної Ради – п. Бенне 
Лоран, П’єр, Анрi, представник акціонера «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» [CREDIT 
AGRICOLE S.A.]; Член Спостережної Ради – п. Леоннар Філіпп, Ален, пред-
ставник акціонера АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» [CREDIT AGRICOLE S.A.]. Член 
Спостережної Ради – п. Маршан Жерар, Марсель, Люсьєн, Незалежний 

Член (результати голосування: «За»: проголосували 1 222 880 120 голосів, 
що складає 100% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для 
участі у Зборах. «Проти»: проголосували 0 голосів, що складає 0% від кіль-
кості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. «Утри-
мались»: проголосували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акці-
онерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. Рішення прийняте). По 
четвертому питанню постановили: затвердити склад Спостережної ради 
Банку в кількості п’яти осіб зі строком повноважень три роки (результати 
голосування: «За»: проголосували 1 222 880 120 голосів, що складає 100% 
від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. 
«Проти»: проголосували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акці-
онерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. «Утримались»: проголо-
сували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, за-
реєстрованих для участі у Зборах. Рішення прийняте). По п’ятому питанню 
постановили: обрати наступних осіб до Спостережної ради Банку строком 
на 3 роки: Голова Спостережної ради – п. Піншон Франсуа, Альфред, Марі, 
представник акціонера АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» [CREDIT AGRICOLE S.A.]; 
Заступник Голови Спостережної ради – п. Гідез Філіпп, Етьєн, Анрі, Неза-
лежний Член; Член Спостережної Ради – п. Маршан Жерар, Марсель, Лю-
сьєн, Незалежний Член; Член Спостережної Ради – п. Леоннар Філіпп, 
Ален, представник акціонера АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» [CREDIT AGRICOLE 
S.A.]; Член Спостережної ради – п. Бенне Лоран, П’єр, Анрi, представник 
акціонера «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» [CREDIT AGRICOLE S.A.] (результати голо-
сування: «За» Голову Спостережної ради (п. Піншон Франсуа, Альфред, 
Марі) – проголосували 1 222 880 120 простих іменних акції Банку, що скла-
дає 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Збо-
рах (голосів «проти» та «утримались» немає); «За» Заступника Голови Спо-
стережної ради (п. Гідез Філіпп, Етьєн, Анрі) - проголосували 1 222 880 120 
простих іменних акції Банку, що складає 100% від кількості голосів акціоне-
рів, зареєстрованих для участі у Зборах (голосів «проти» та «утримались» 
немає); «За» Члена Спостережної Ради (п. Маршан Жерар, Марсель, Лю-
сьєн) - проголосували 1 222 880 120 простих іменних акції Банку, що скла-
дає 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Збо-
рах (голосів «проти» та «утримались» немає); «За» Члена Спостережної 
Ради (п. Леоннар Філіпп, Ален) - проголосували 1 222 880 120 простих імен-
них акції Банку, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстро-
ваних для участі у Зборах (голосів «проти» та «утримались» немає); «За» 
Члена Спостережної Ради (п. Бенне Лоран, П’єр, Анрi) - проголосували 
1  222 880 120 простих іменних акції Банку, що складає 100% від кількості 
голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах (голосів «проти» та 
«утримались» немає). Всі кандидати набрали відповідну кількість голосів, 
необхідну для обрання до персонального складу Спостережної ради Банку. 
Члени Спостережної ради Банку вважаються обраними, а Спостережна 
рада вважається сформованою).

На Позачергових Зборах 3 були прийняті рішення з наступних питань: про 
обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Банку; 
про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів 
Банку; про затвердження додаткових угод до цивільно-правових договорів, 
що укладатимуться з Незалежними Членами Спостережної Ради Банку, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи уповноваженої на підписан-
ня таких договорів; про дострокове припинення повноважень членів Ревізій-
ної комісії Банку; про затвердження кількісного складу та терміну дії Ревізійної 
комісії Банку; про обрання Голови та Членів Ревізійної комісії Банку. По пер-
шому питанню постановили: обрати лічильну комісію Позачергових зборів в 
складі: п. Макарова Оксана Василівна – член лічильної комісії (результати 
голосування: «За»: проголосували 1 222 880 120 голосів, що складає 100% 
від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. 
«Проти»: проголосували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціо-
нерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. «Утримались»: проголосу-
вали 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареє-
строваних для участі у Зборах. Рішення прийняте). По другому питанню 
постановили: обрати п. Чеснакоффа Александра головою Зборів, а п. Федо-
ренко Юлію Дмитрівну секретарем Зборів. (результати голосування: «За»: 
проголосували 1 222 880 120 голосів, що складає 100% від кількості голосів 
акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. «Проти»: проголосува-
ли 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстро-
ваних для участі у Зборах. «Утримались»: проголосували 0 голосів, що скла-
дає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у 
Зборах. Рішення прийняте). По третьому питанню постановили: затвердити 
додаткові угоди до цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Неза-
лежними Членами Спостережної Ради Банку, разом з розміром винагороди 
та вповноважити Голову Правління Банку на підписання таких договорів від 
імені Банку (додається) (результати голосування: «За»: проголосували 
1  222  880 120 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Бан-
ку, зареєстрованих для участі у Зборах. «Проти»: проголосували 0 голосів, 
що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для 
участі у Зборах. «Утримались»: проголосували 0 голосів, що складає 0% від 
кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. Рі-
шення прийняте). По четвертому питанню постановили: припинити повнова-
ження членів Ревізійної комісії Банку достроково, а саме: Голова Ревізійної 
комісії  – п. Гію Бенуа, Марсель, Жак; Член Ревізійної комісії – п. Лебутейє 
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Паскаль, П’єр, Франсуа; Член Ревізійної комісії – п. Маротін Тьєрі, Андре (ре-
зультати голосування: «За»: проголосували 1 222 880 120 голосів, що скла-
дає 100% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у 
Зборах. «Проти»: проголосували 0 голосів, що складає 0% від кількості голо-
сів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. «Утримались»: 
проголосували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Бан-
ку, зареєстрованих для участі у Зборах. Рішення прийняте). По п’ятому пи-
танню постановили: затвердити склад Ревізійної комісії Банку в кількості 
трьох осіб зі строком повноважень три роки (результати голосування: «За»: 
проголосували 1 222 880 120 голосів, що складає 100% від кількості голосів 
акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у Зборах. «Проти»: проголосува-
ли 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстро-
ваних для участі у Зборах. «Утримались»: проголосували 0 голосів, що скла-
дає 0% від кількості голосів акціонерів Банку, зареєстрованих для участі у 
Зборах. Рішення прийняте). По шостому питанню постановили: обрати на-
ступних осіб до Ревізійної комісії Банку: Голова Ревізійної комісії – п. Маротін 
Тьєрі, Андре, представник акціонера АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» [CREDIT 
AGRICOLE S.A.]; Член Ревізійної комісії – п. Пфлімлен Елен, представник ак-
ціонера АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» [CREDIT AGRICOLE S.A.]; Член Ревізійної 
комісії – п. Гартманн Філіпп, Луїс, Еміль, представник акціонера АТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ» [CREDIT AGRICOLE S.A.] (результати голосування: «За» Голову 
Ревізійної комісії (п. Маротін Тьєрі, Андре) – проголосували 1 222 880 120 
простих іменних акції Банку, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, 
зареєстрованих для участі у Зборах (голосів «проти» та «утримались» не-
має); «За» Члена Ревізійної комісії (п. Пфлімлен Елен) - проголосували 1 222 
880 120 простих іменних акції Банку, що складає 100% від кількості голосів 
акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах (голосів «проти» та «утрима-
лись» немає); «За» Члена Ревізійної комісії (п. Гартманн Філіпп, Луїс, Еміль) 
- проголосували 1 222 880 120 простих іменних акції Банку, що складає 100% 
від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах (голосів 
«проти» та «утримались» немає); Всі кандидати набрали відповідну кількість 
голосів, необхідну для обрання до персонального складу Ревізійної комісії 
Банку. Члени Ревізійної комісії Банку вважаються обраними, а Ревізійна комі-
сія вважається сформованою).
6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами звітного 
періоду, а саме зазначається інформація про суму нарахованих дивідендів 
(грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів (грн), дату складення пе-
реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі якщо за ре-
зультатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивіден-
дів не приймалось, про це також зазначається).

тис. грн.
За результатами 
звітного періоду 

(2017 рік)

За результатами 
періоду, що передував 

звітному (2016 рік)
за 

простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

317 960 1 415 795 1

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0,26 0,26 0,34 0,34

Сума виплачених 
дивідендів, грн 

(317 959) (1) (415 779) (1)

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

11.04.2017 31.01.2017 15.07.2016 29.01.2016

Дата виплати дивідендів - - - -

Опис За результатами діяльності в 2017 році на загальних зборах акці-
онерів рішення про виплату дивідендів не приймалось. За резуль-
татами діяльності в 2016 році на загальних зборах було прийняте 
рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів, що виплачу-
ються з розрахунку на одну просту акцію та на одну привілейова-
ну акцію – 0,26 гривень. Розмір дивідендів для виплати кожному 
акціонеру визначається шляхом множення розміру дивідендів на 
кількість належних кожному акціонеру акцій. 31 січня 2017 року є 
датою складання переліку акціонерів, які мають право на отри-
мання дивідендів по результатам діяльності у 2016 році за приві-
лейованими іменними акціями. 11 квітня 2017 року є датою скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на отримання 
дивідендів по результатам діяльності у 2016 році за простими 
іменними акціями. Дата початку строку виплати дивідендів за при-
вілейованими акціями – 28 квітня 2017 року. Дата початку строку 
виплати дивідендів за простими акціями – 18 травня 2017 року. 
Строк виплати дивідендів за привілейованими іменними акціями 
– 17 травня 2017 року. Строк виплати дивідендів за простими 
іменними акціями – шість місяців з дня прийняття рішення про 
виплату дивідендів за простими акціями, тобто з 27 квітня 
2017 року. Дивіденди за простими акціями виплачуються у межах 
граничного строку передбаченого чинним законодавством Украї-
ни. У відповідності до обмежень щодо купівлі, перерахування іно-
земної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвесто-
ру дивідендів, введених постановою Правління Національного 
банку України від 13.12.2016, № 410 «Про врегулювання ситуації 
на грошово-кредитному та валютному ринках України», Банк про-
тягом кожного календарного місяця, починаючи з вересня 
2016 року здійснював купівлю та перерахування іноземної валюти 
з метою повернення за кордон дивідендів у межах загальної суми, 
що не перевищувала більше 10% від загального обсягу дивіден-
дів, що підлягають поверненню за кордон. Таким чином у 2016 році 
загалом було куплено та перераховано іноземної валюти інозем-
ному інвестору на суму 165 292 тисячі гривень. У 2017 році Банк 
продовжував здійснювати купівлю та перерахування іноземної ва-
люти з метою повернення за кордон дивідендів. Банк повністю 
виконав свої зобов’язання щодо повернення за кордон іноземно-
му інвестору дивідендів за 2016 рік в серпні 2017 року.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності Пат «КРедІ 
аГРІКоль БаНК»

за 2017 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
усього активів 30 945 030 29 895 180
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 708 812 10 537 519
Кошти в інших банках та НБУ 1 108 974 2 603 671
Кредити та заборгованість клієнтів (з врахуван-
ням резервів)

19 393 162 15 505 337

усього зобов'язань 27 681 026 27 419 546
Кошти банків 14 448 391 669
Кошти клієнтів 26 064 290 25 210 324
усього власного капіталу та частка меншості 3 264 004 2 475 634
Статутний капітал 1 222 929 1 222 929
Чистий прибуток/(збиток) 1 109 501 807 786
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,91 0,66

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

0,91 0,66

Голова Правління  Пьотровскі Жан-Поль

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "НадЄЖда", 
00383295Дніпропетровська , Iнгулецький, 
50102, м.Кривий Рiг, вул. Олександра 
Станкова, буд.10 (056) 499 10 21,

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

26.04.2018

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

http://www.lesaffre.ua/about/nadejda/

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

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «уКРаЇН-
СьКий БеКоН», 33380539, 
Донецька область, Костянтинiвський 
район, с. Водяне – 2, вул. Зеле-
на, 1-А, 85180, 06272 61031

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

26.04.2018

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

http://33380539.smida.gov.ua/ 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПIРЕУС БАНК МКБ»
2. Код за ЄДРПОУ 20034231
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044)4958888 (044)4958888
5. Електронна поштова адреса opikuz@piraeusbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.piraeusbank.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. текст повідомлення
24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 

(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
- 20 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3328838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.601%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
-20 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.601%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
- 2 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.060%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
- 8 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.240%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
-2 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.060%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
- 8 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.240%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 

(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
- 3 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.090%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
-2 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.060%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить  - 
3 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.090%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
-2 500 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.075%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
-3 500 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.105%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 23.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить -3 500 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.105%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
- 1 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.030%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.030%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
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банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.030%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить -2 500 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.075%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 150 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.035%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про надан-
ня згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 150 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.035%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
- 1 150 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.035%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 150 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.035%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 150 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.035%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 150 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.035%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 150 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.035%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 

(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 150 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.035%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
- 1 150 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.035%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 150 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.035%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 150 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.035%.

23.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 23.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 150 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.035%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 140 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.034%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 140 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.034%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 140 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.034%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 140 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
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кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.034%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 135 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.034%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 135 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.034%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 125 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.034%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 900 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.027%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
- 700 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.021%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
- 600 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.018%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
- 690 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.021%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
- 350 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.011%

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 350 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.011%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 1 268 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.038%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 360 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.011%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 489 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.015%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
- 1 235 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.037%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 595 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.018%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 350 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.011%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 2 779 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.083%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 2 698 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.081%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР) про схвалення проведення 
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правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iнформацiя про iстотнi умо-
ви правочину не розкривається як така, що становить банкiвську таємницю, на 
пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 
вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
- 442 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 0.013%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 468 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.014%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 2 727 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.082%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 2 741 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.082%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а саме: Пред-
мет правочину - залучення мiжбанкiвського депозиту у сумi 4 100.00 тис.доларiв 
США, дата залучення 10.02.2017 строк залучення кредиту - 444 днiв, вiдсоткова 
ставка – 1.17 %. Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus 
Bank S.A.), юридична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження 
якої: вул. Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens, 
iдентифiкацiйний номер 225501000), яка володiє 99,99% у статутному капiталi АТ 
‘’ПIРЕУС БАНК МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є 
предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 110 803 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi (за 2016 рiк) становить 
3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк): 3 .329%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а саме: Пред-
мет правочину - отримання мiжбанкiвського кредиту у сумi 3000 тис.доларiв США, 
дата залучення 31.03.2017 строк залучення кредиту - 33 днiв, вiдсоткова ставка 
– 1.60 %. Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank 
S.A.), юридична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження 
якої: вул. Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), 
iдентифiкацiйний номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi 
АТ ‘’ПIРЕУС БАНК МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 80 928 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi (за 2016 рiк) становить 
3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк): 2.431%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а саме: Пред-
мет правочину - залучення мiжбанкiвського депозиту у сумi 1000 тис.доларiв 
США, дата залучення 04.08.2017 строк залучення кредиту - 423 днiв, вiдсоткова 
ставка – 1.63 %. Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus 
Bank S.A.), юридична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження 
якої: вул. Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), 
iдентифiкацiйний номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi 
АТ ‘’ПIРЕУС БАНК МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 25 886 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi (за 2016 рiк) становить 
3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк): 0.778%. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а саме: Пред-
мет правочину - залучення мiжбанкiвського депозиту у сумi 1600 тис.доларiв 

США, дата залучення 13.12.2017 строк залучення кредиту - 503 днiв, вiдсоткова 
ставка – 1.67 %. Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus 
Bank S.A.), юридична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження 
якої: вул. Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), 
iдентифiкацiйний номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi 
АТ ‘’ПIРЕУС БАНК МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 43 483 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi (за 2016 рiк) становить 
3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк): 1.306 %. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а саме: Пред-
мет правочину - залучення мiжбанкiвського депозиту у сумi 1200 тис.доларiв 
США, дата залучення 13.12.2017 строк залучення кредиту – 1103 днiв, вiдсоткова 
ставка – 1.86 %. Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus 
Bank S.A.), юридична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження 
якої: вул. Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), 
iдентифiкацiйний номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi 
АТ ‘’ПIРЕУС БАНК МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що 
є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 32 613 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi (за 2016 рiк) становить 
3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк): 0.980 %. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про надан-
ня згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить - 6 347 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.191%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про надан-
ня згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить -51 645 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1.551%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про надан-
ня згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить -773 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.023%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про надан-
ня згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 
Iнформацiя про iстотнi умови правочину не розкривається як така, що становить 
банкiвську таємницю, на пiдставi положень глави 10 Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить -861 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 3 328 838 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi 0.026%.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 27.12.2017 у сумi 54,303 тис. доларiв США за 3 131,127 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 1 517 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.046 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 01.11.2017 у сумi 17,205 тис. доларiв США за 1000 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
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дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: вул. 
Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний но-
мер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 462тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.014 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 09.10.2017 у сумi 446 тис. руб. за 7,644 тис. доларiв США. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 206 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.006 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 05.10.2017 у сумi 700 тис. руб. за 12,168 тис. доларiв США. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 325 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.010 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 20.09.2017 у сумi 15,894 тис. доларiв США за 920 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: вул. 
Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний но-
мер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 415 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.012 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 14.09.2017 у сумi 174,134 тис. доларiв США за 100423,314 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 5 981 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.180 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 14.09.2017 у сумi 191,453 тис. євро за 13133,692 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 4 541 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.136 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 

правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 07.09.2017 у сумi 1355 тис. руб. за 19,809 тис.євро.

Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), 
юридична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 614 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. 

Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової звiтностi (за 2016 рiк) стано-
вить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк): 0.018 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 30.08.2017 у сумi 17,061 тис. доларiв США за 100 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 434 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.013 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 28.08.2017 у сумi 270,652 тис. доларiв США за 227 тис. євро.

Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), 
юридична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 6 914 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.208 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 23.08.2017 у сумi 26 тис. доларiв США за 1536,600 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 662 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.020 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 18.08.2017 у сумi 10 тис. доларiв США за 594,200 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 255 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.008 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 18.08.2017 у сумi 74,504 тис. доларiв США за 63,5 тис. євро. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 1 900 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
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ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.057 %.
24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 

(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 14.08.2017 у сумi 182,869 тис. доларiв США за 155 тис. євро. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства4 699 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.141 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 11.07.2017 у сумi 10,822 тис. доларiв США за 658 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 281 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.008 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 23.06.2017 у сумi 22,386 тис. доларiв США за 20 тис. євро. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 583 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.018 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору15.06.2017 у сумi 10,125 тис. доларiв США за 582 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: вул. 
Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний но-
мер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 263 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.008 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору08.06.2017 у сумi 10,531 тис. доларiв США за 600 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 276 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.008 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 26.05.2017 у сумi 15,569тис. доларiв США за 882,478 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 409 тис.грн. за офiцiйним курсом 

НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.012 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 25.05.2017 у сумi 10,312 тис. доларiв США за 580,400 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 271 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.008 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 23.05.2017 у сумi 12,125 тис. доларiв США за 685,576 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 319 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.010 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 17.05.12.2017 у сумi 11,981 тис. євро за 754,622 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 350 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.011 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 16.05.2017 у сумi 1000 тис. руб. за 17,761 тис. доларiв США.

Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), 
юридична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 468 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.014 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 16.05.2017 у сумi 1000 тис.руб. за 17,749 тис. дол. США.

Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), 
юридична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 468 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.014 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 15.05.2017 у сумi 12,746 тис. доларiв США за 717 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 



№81, 27 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 337 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.010 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 11.05.2017 у сумi 14,003 тис. доларiв США за 800 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 370 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.011 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 04.05.2017 у сумi 10,350 тис. доларiв США за 600 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 275 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.008 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 27.04.2017 у сумi 10,548 тис. доларiв США за 600 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 280 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.008 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 25.04.2017 у сумi 13,212 тис. доларiв США за 739,250 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 352 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.011 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору24.04.2017 у сумi 10,766 тис. доларiв США за 600 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 288 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.009 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 18.04.2017 у сумi 9,450 тис. євро за 565,062 тис. руб. 

Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), 
юридична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства269 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.008 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 03.04.2017 у сумi 33 тис. руб. за 0,585 тис. доларiв США.

Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), 
юридична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 16 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.000 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 23.03.2017 у сумi22,326 тис. доларiв США за 1 285 тис. руб. 

Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), 
юридична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 601 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.018 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 10.03.2017 у сумi 200 тис. руб. за 3,383 тис.доларiв США.

Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), 
юридична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 91 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.003 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 09.03.2017 у сумi 6,845 тис. доларiв США за 405 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 185 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.006 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 21.02.2017 у сумi 11,4 тис. доларiв США за 658,920 тис. руб. 

Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), 
юридична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 308 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.009 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
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лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 20.02.2017 у сумi 20 тис. доларiв США за 1 158,9 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства541 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.016 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 14.02.2017 у сумi 371 тис. руб. за 6,432 тис. доларiв США.

Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), 
юридична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 174 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.005 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 18.01.2017 у сумi 32,623 тис. доларiв США за1 931 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 901 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.027 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про 
схвалення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi 
умови правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної 
валюти; дата договору 11.01.2017 у сумi 35 тис. доларiв США за 2 111,2 тис. руб. 
Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), юри-
дична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: вул. 
Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС 
БАНК МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 952 тис.грн. за 
офiцiйним курсом НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за 
данними фiнансової звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 
2016 рiк): 0.029 %.

24.04.2018 року Наглядова Рада АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» прийняла рiшення 
(протокол засiдання Наглядової Ради № 11/04-СР вiд 24.04.2018 року) про схва-
лення проведення угод, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iстотнi умови 
правочину, а саме: Предмет правочину: продаж безготiвкової iноземної валюти; 
дата договору 05.01.2017 у сумi 31,476 тис. доларiв США за 30 тис. євро.

Заiнтересована сторона правочину: Пiреус Банк С.А. (Piraeus Bank S.A.), 
юридична особа створена за законодавством Грецiї, мiсцезнаходження якої: 
вул.  Амерiкiс, 4, 10564, Афiни (4 Amerikis Street, 10564, Athens), iдентифiкацiйний 
номер 225501000), який володiє 99,99% у статутному капiталi АТ ‘’ПIРЕУС БАНК 
МКБ’’. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом право-
чину, визначена вiдповiдно до законодавства 840 тис.грн. за офiцiйним курсом 
НБУ станом на дату договору. Вартiсть активiв емiтента за данними фiнансової 
звiтностi (за 2016 рiк) становить 3 328 838 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 0.025 %.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством.
2. Найменування посади Наумов Сергiй володимирович
Голова Правлiння (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.04.2018
(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
I.основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента: 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «БеРшад-
СьКе ПІдПРиЄмСтво По ПлемІННІй СПРавІ у тва-
РиННиЦтвІ», код за ЄДРПОУ 00692297, місцезнаходження 24400, 
Вінницька обл., Бершадський р-н., м. Бершадь, вул. Шевченка 88, міжмісь-
кий код та телефон (04352) 2-42-24.2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації: у загальнодоступній інформаційній базі даних 26.04.2018р. 
3.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію – http://bershadplem.pat.ua/ 4. Загальні збори акціонерів това-
риства у звітному періоді скликалися 13.04.2017 року, кворум 96,20 %. По-
рядок денний: 1.Обрання членів лічильної комісії. 2.Прийняття рішень з 
питань порядку проведення загальних зборів. 3.Звіт Директора про 
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту. 4.Звіт та висновки Ревізора, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Звіт Наглядової ради, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 6.Затвердження річного звіту Това-
риства за 2016 рік. 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік. 
8.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів На-
глядової ради. 9.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 10.Прийнят-
тя рішення про припинення повноважень Ревізора. 11. Обрання Ревізора 
Товариства.12. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради 
та Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених договорів. Рі-
шенням загальних зборів затвердили: Звiт Директора про фiнансово-

господарську дiяльнiсть за 2016 рік; звіт і висновки Ревізора, звіт Наглядо-
вої ради, річний звіт за 2016 рік. Припинили повноваженння: голови та 
членiв Наглядової ради; Ревiзора та обрали: членiв Наглядової ради на 
термiн 3 роки: Логову С. С., Іванову В. С., Логова О. В.; Ревiзора на термiн 
3 роки Чабан Г. П. Затвердили з ними умови договорiв. Позачерговi загальнi 
збори акцiонерiв не скликалися.6. Інформація про дивіденди. Загальні збо-
ри рішення щодо виплати дивідендів не приймали.

II.основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
малого підприємництва (тис. грн.)

Найменування статті період
звітний попередній

Усього активів 1125,8 1028,20
Основні засоби (за залишковою вартістю) 197,1 227,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Виробничі запаси 633,5 618,5
Сумарна дебіторська заборгованість 263,6 154,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 31,6 27,6
Власний капітал 933,3 930,7
Статутний капітал 924.9 924,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -449,0 -451,6
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 192,5 97,5
Чистий прибуток (збиток) 2,6 1,4

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 ТО-
ВАРИСТВО «ТУРБОТА», 30784145, Шевченкiвський р-н 04116 м.Київ Ста-
рокиївська, буд. 10, 044 5937981

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

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

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

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

2. директор  Захожий І. в.
26.04.2018

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «туРБота»
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ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“ГалIмПеКС-КлавдIЇвСьКа ФаБРиКа 

ялиНКовиХ ПРиКРаС”
Річна інформація емітентів,  

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

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Галiмпекс-Клавдiївська фабрика 
ялинкових прикрас", 00310551Ки-
ївська, Бородянський, 07850, 
смт.Клавдiєво-Тарасове, 
Ватутiна,1 0457726195,

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

27.04.2018

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

http://galimpex.emitents.com

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 
"НАДЄЖДА"

2. Код за ЄДРПОУ 00383295
3. Місцезнаходження 50102, мiсто Кривий Рiг, вулиця 

Олександра Станкова, 10
4. Міжміський код, телефон та 
факс

056 499 10 21 067 220 26 49

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

http://www.lesaffre.ua/about/nadejda/

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

II. текст повідомлення
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «НАДЄЖДА» вiд 

24.04.2018р. (протокол № 37 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рiшення про 
надання попередньої згоди на укладання Правлiнням Товариства значних 
правочинiв, предметом яких є постачання продукцiї Товариства, придбання 
сировини, енергоносiїв, основних засобiв з метою забезпечення господар-
ської дiяльностi Товариства, а ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що 
є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але не бiльше 
100  вiдсоткiв суми вартостi активiв за 2017 рiк.

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
200  149 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
100,00%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 9 646 345 шт., кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 
9  645  953 шт., що складає 99,996% вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 9 645 953 шт., «проти» – 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 Сьомiн Iгор михайлович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.04.2018
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “НадЄЖда”

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
“лиСиЧаНСьКа НаФтова ІНвеСтиЦІйНа 

КомПаНІя”
РІЧНа ІНФоРмаЦІя 

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

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

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

Приватне акціонерне товариство 
"Лисичанська нафтова інвестиційна 
компанія", 32292929, вул.В. 
Сосюри(Свердлова) 371,оф 1-А, 
Лисичанськ, Луганська область, 
93113, Україна, 06451,7-27-00

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

26.04.2018

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

www.lisnpz.com

СІльСьКоГоСПодаРСьКе ПРиватНе 
аКЦІоНеРНе товаРиСтво «моЇвСьКе»

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

1. Загальні відомості.
1. Повне найменування емітента Сільськогосподарське приватне акціо-

нерне товариство «Моївське»
2. Код ЄДРПОУ 00385566
3. Місцезнаходження 24123, Вінницька обл., Чернівецький р-н с. Борів-

ка пров. Перемоги 26/2 
4. Міжміський код, телефон та факс (04357) 34-3-36; 34-3-68
5. Електронна поштова адреса moivske_zvit@meta.ua
6. Адреса сторінки в мережі інтернет http://moivske.at.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

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

Черговими загальними зборами акціонерів сільськогосподарського при-
ватного акціонерного товариства «Моївське» (код ЄДРПОУ 00385566 ) при-
йнято рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних право-
чинів, що становлять більше як 25 % вартості активів за даними річної 
фінансової звітності товариства за 2017 рік, які вчинятимуться товариством у 
ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більше, як одного 
року з дати прийняття такого рішення цими загальними зборами акціонерів.

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів 25 квітня 2018 року.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - чергові за-
гальні збори акціонерів СПрАТ «Моївське».

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укладання 
товариством угод що до розпорядження нерухомістю (придбання, продажу).

Гранична сукупна вартість правочинів – 1 500 000 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої фінансової звітності 

(станом на 31.12.2017 р) 1 441 900 грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності ( у відсо-
тках) – 104,03 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 1 325 471 (станом на 19 квітня 
2018 року ( дата складання переліку акціонерів, які мають право брати 
участь у загальних зборах))

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах – 1 325 471.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня  – 1 325 471.

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

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

міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із Законодавством

2. Найменування посади
Голова правління                підпис  ярощук в.в.

26.04.2018 р.
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місцез-
находження, міжміський код та 
телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«Агрокомбiнат «Калита», 00857290, 
07420, Київськаобл, Броварський р-н, , 
смт Калита, вул. Червоноармійська, 14, 
(04594) 68-500,

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

26 квітня 2018 р.

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

www.akkalita.com.ua

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

Незалежна аудиторська фірма «Пріори-
тет» у формі товариства з обмеженою від-
повідальністю, код за ЄДРПОУ 14124964

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

Чергові Річні Загальні збори акціонерів про-
водилися 17-18 квітня 2018 р., кворум – 99, 
2 %, на даних зборах було розглянуто 15 пи-
тань Порядку денного. Участь у Зборах при-
йняли акціонери, яким належить170 763 580 
(сто сімдесят мільйонів сімсот шістдесят 
три тисячі п’ятсот вісімдесят) голосів, влас-
ників 170763580 акцій, що складає 
99,207322 % від загальної кількості голосів 
акціонерів – власників голосуючих акцій. Го-
лосування проводилося Бюлетенями для 
голосування за кожне питання Порядку ден-
ного окремо. Підсумки голосів наступні: за 
рішення з питань1-8, 10-15 голосували 
«За»  -170 763 580 голосів, що становить 
100% від кількості голосів присутніх акціоне-
рів на Зборах; «Проти» - 0 голосів, що ста-
новить - 0 % від загальної кількості голосів 
акціонерів присутніх на Зборах; «Утримав-
ся» - 0 голосів, що становить 0% від загаль-
ної кількості голосів акціонерів, присутніх на 
Зборах. Рішення з Порядку денного «9» 
(Обрання членів Наглядової ради) проведе-
но шляхом кумулятивного голосування та 
прийнято 100 відсотками голосів від присут-
ніх на Зборах.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що переду-
вав звітньому

за про-
стими 

акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Шосте питання порядку денного Загальних 

Зборiв: Про розподiл прибутку Товариства 
(визначення порядку покриття збиткiв).  
1.Вирiшили: Виплату дивiдендiв не 
здiйснювати. Збитки покривати за рахунок 
реалiзацiї продуктiв рослинництва та 
органiчних добрив, готувати та подавати до-
кументи на отримання компенсацiї. 2.Оголо-
сити перерву в проведеннi Загальних Зборiв 
до наступного дня -18 (вiсiмнадцятого) квiтня 
2018 р. на 10 годин 00 хвилин. 

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 385557 384715
Основні засоби (за залишковою вартістю) 318558 321074
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 28980 22439
Сумарна дебіторська заборгованість 4074 1855
Грошові кошти та їх еквіваленти 702 5784
Власний капітал -373137 -308055
Статутний капітал 43032 43032
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -452730 -387648
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 610826 570408
Поточні зобов’язання і забезпечення 147868 122362
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

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

Голова Правління   Смiян олександр Станiславович               М.П.
26.04.2018

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво
«аГРоКомБIНат «Калита»

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «Готель 
«СалЮт», 22950541, м. Київ , 
Печерський, 01010, м.Київ, вул. Iвана 
Мазепи, 11-Б, 044-494-14-00

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

25.04.2018

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

http://hotelsalute.ua/market

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«уКРолІяЖиРПРом»

Річна інформація емітента  
за 2011- 2017 роки

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

Приватне акціонерне товариство 
«Укроліяжирпром», 
03081217, М. Київ, 
вул.. А.Єфремова, , 03142

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

27.04.2018

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

03081217.smida.gov.ua
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Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Запорiзький кабельний завод»,
код за ЄДРПОУ - 05755625
місцезнаходження: 69093, Запорізька 
обл., м. Запоріжжя, Днiпровський р-н, 
вул. Гладкова, 2 
тел. (061) 701-79-46

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

26.04.2018р.

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

www.zkz.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«АЛЬЯНСАУДИТ» 
код за ЄДРПОУ - 34829687

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство):
Вид Загальних зборів – чергові; дата проведення – 29.03.2017р.; кворум 
зборів 91,1838%.
Загальнi збори акцiонерiв скликанi вiдповiдно до законодавства України, 
локальними нормативними актами Товариства за iнiцiативою Наглядової 
ради ПАТ «ЗКЗ».
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах:
1) прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та 
припинення їх повноважень;
2) розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2016 рiк, прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товари-
ства;
3) розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан 
Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради Товариства;
4) розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 
комiсiї товариства;
5) прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової 
звiтностi) Товариства за 2016 рiк;
6) прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i 
планiв Товариства на 2017 рiк;
7) прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства;
8) прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв;
9) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства;
10) прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства;
11) прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товари-
ства;
12) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства;
13) прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
14) прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, 
встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання цих договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1) з першого питання порядку денного: обрати склад лiчильної комiсiї у 
кiлькостi 5 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб (члени 
лiчильної комiсiї): 1) Вагiна Тетяна Григорiвна; 2) Лагодюк Євгенiй Степа-
нович; 3) Кустова Вiкторiя Леонiдiвна; 4) Овденко Галина Володимирiвна. 
Обрати Новоторова Олександра Леонiдовича головою Лiчильної комiсiї. 
Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї з моменту завершення 
цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2) з другого питання порядку денного: прийняти до вiдома звiт Генераль-
ного директора Товариства за 2016 рiк. Роботу Генерального директора 
Товариства у 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає 
загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам 
Товариства, а також iнтересам Товариства в цiлому.

3) з третього питання порядку денного: прийняти до вiдома звiт Наглядо-
вої ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2016 роцi. 
Роботу Наглядової ради у 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що 
вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та 
планам Товариства, а також iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому.
4) з четвертого питання порядку денного: прийняти до вiдома звiт та за-
твердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Роботу 
Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2016 роцi визнати задовiльною.
5) з п’ятого питання порядку денного: затвердити рiчний звiт (рiчну 
фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2016 рiк.
6) з шостого питання порядку денного: затвердити основнi напрямки 
дiяльностi i плани Товариства на 2017 рiк.
7) з сьомого питання порядку денного: чистий прибуток Товариства, отри-
маний за пiдсумками господарської дiяльностi в 2016 роцi у сумi  
5 277 964,59 грн., направити на покриття збиткiв попереднiх рокiв в розмiрi 
719 927,81 грн. Прибуток в розмiрi 5 547 205,94 грн., що складається: - з 
решти прибутку, отриманого Товариством за пiдсумками господарської 
дiяльностi в 2016 роцi в сумi 4 558 036,78 грн.; - з прибутку в сумi  
989 169,16 грн., сформованого за рахунок рiзницi мiж амортизацiєю 
переоцiненої балансової вартостi активiв та амортизацiєю первiсної 
вартостi активiв, залишити нерозподiленим.
8) з восьмого питання порядку денного: згiдно частини 3 статтi 70 Закону 
України «Про акцiонернi товариства», схвалити вчинення Товариством на-
ступних значних правочинiв. Схвалити вчинення Товариством правочинiв 
протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на наступних 
умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не 
бiльше еквiваленту 300 (триста) мiльйонiв доларiв США на дату вчинення 
правочину; характер правочинiв - правочини, предметом яких є надання 
поруки банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення 
кредитiв, позик, передання майна Товариства в iпотеку, заставу, внесення 
змiн до умов фiнансування, наданого банкiвськими установами, укладен-
ня договорiв гарантiй та акредитивiв. Схвалити вчинення Товариством 
правочинiв протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на 
наступних умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв 
- не бiльше еквiваленту 5 000 000 (п’ять мiльйонiв) доларiв США на дату 
вчинення правочину; характер правочинiв - правочини, предметом яких є 
придбання товарiв, робiт, послуг. Схвалити вчинення Товариством 
правочинiв протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на 
наступних умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв 
- не бiльше еквiваленту 5 000 000 (п’ять мiльйонiв) доларiв США на дату 
вчинення правочину; характер правочинiв - правочини, предметом яких є 
продаж товарiв, що виробляються Товариством. Надати Наглядовiй радi 
Товариства повноваження щодо прийняття рiшень про вчинення значних 
правочинiв згiдно умов, затверджених цим рiшенням, а також про визна-
чення (погодження) будь-яких iнших умов значних правочинiв (в тому числi 
їх вартiсть), що будуть вчинятись Товариством вiдповiдно до умов цього 
рiшення. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо при-
йняття рiшень про визначення посадової особи, на яку буде покладено 
обов’язок щодо пiдписання та укладення вищезазначених правочинiв.
9) з дев’ятого питання порядку денного: припинити повноваження всiх 
членiв Наглядової ради Товариства.
10) з десятого питання порядку денного: перелiк кандидатiв до складу На-
глядової ради Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до складу Наглядової ради 
Товариства: 1. Куликова Людмила Олексiївна; 2. Чернухiн Андрiй Микола-
йович; 3. Рибалко Олександр Вiкторович.
11) з одинадцятого питання порядку денного: затвердити умови цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Това-
риства. Затвердити наступний розмiр оплати членiв Наглядової ради То-
вариства за договорами, зазначеними вище: послуги за вiдповiдними 
договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно. Обрати Ге-
нерального директора Товариства особою, яка уповноважується на 
пiдписання зазначених вище договорiв з членами Наглядової ради Това-
риства.
12) з дванадцятого питання порядку денного: припинити повноваження 
всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13) з тринадцятого питання порядку денного: перелiк кандидатiв до скла-
ду Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до складу Ревiзiйної комiсiї 
Товариства: 1. Турiй Олена Василiвна. 2. Ткачук Юрiй Петрович. 3. Линда 
Свiтлана Iванiвна.
14) з чотирнадцятого питання порядку денного: затвердити умови 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Затвердити наступний розмiр оплати членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за 
вiдповiдними договорами надаються членами Ревiзiйної комiсiї безоплат-
но. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважу-
ється на пiдписання зазначених вище договорiв з членами Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ЗаПоРIЗьКий КаБельНий Завод»
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Вид Загальних зборів – позачергові; дата проведення – 27.09.2017р.; кво-
рум зборів 90,1811%.
Загальнi збори акцiонерiв скликанi вiдповiдно до законодавства України, 
локальними нормативними актами Товариства за iнiцiативою Наглядової 
ради ПАТ «ЗКЗ».
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах:
1) прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та 
припинення їх повноважень;
2) прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства;
3) прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї статуту Товариства;
4) прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про 
Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Запорiзький кабельний завод»;
5) прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про 
Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький ка-
бельний завод»;
6) прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про 
Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький ка-
бельний завод»;
7) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства;
8) прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства;
9) прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, 
що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товариства;
10) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства;
11) прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
12) прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, 
встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання цих договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1) з першого питання порядку денного: обрати склад лiчильної комiсiї у 
кiлькостi 5 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб (члени 
лiчильної комiсiї): 1) Вагiна Тетяна Григорiвна; 2) Лагодюк Євгенiй Степа-
нович; 3) Кустова Вiкторiя Леонiдiвна; 4) Овденко Галина Володимирiвна. 
Обрати Новоторова Олександра Леонiдовича головою Лiчильної комiсiї. 
Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї з моменту завершення 
цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2) з другого питання порядку денного: змiнити тип Товариства з публiчного 
на приватне. Змiнити найменування Товариства з Публiчного акцiонерного 

товариства «Запорiзький кабельний завод» на Приватне акцiонерне това-
риство «Запорiзький кабельний завод».
3) з третього питання порядку денного: затвердити нову (сьому) редакцiю 
статуту Товариства.
4) з четвертого питання порядку денного: затвердити нову (сьому) редакцiю 
положення «Про Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Запорiзький кабельний завод».
5) з п’ятого питання порядку денного: затвердити нову (сьому) редакцiю 
положення «Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства 
«Запорiзький кабельний завод».
6) з шостого питання порядку денного: затвердити нову (шосту) редакцiю 
положення «Про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства 
«Запорiзький кабельний завод».
7) з сьомого питання порядку денного: припинити повноваження всiх 
членiв Наглядової ради Товариства.
8) з восьмого питання порядку денного: перелiк кандидатiв до складу На-
глядової ради Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до складу Наглядової ради 
Товариства: 1. Куликова Людмила Олексiївна; 2. Чернухiн Андрiй Микола-
йович; 3. Рибалко Олександр Вiкторович.
9) з дев’ятого питання порядку денного: затвердити умови цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Това-
риства. Затвердити наступний розмiр оплати членiв Наглядової ради Това-
риства за договорами, зазначеними вище: послуги за вiдповiдними 
договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно. Обрати Гене-
рального директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання 
зазначених вище договорiв з членами Наглядової ради Товариства..
10) з десятого питання порядку денного: припинити повноваження всiх 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11) з одинадцятого питання порядку денного: перелiк кандидатiв до скла-
ду Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до складу Ревiзiйної комiсiї 
Товариства: 1. Турiй Олена Василiвна. 2. Ткачук Юрiй Петрович. 3. Линда 
Свiтлана Iванiвна.
12) з дванадцятого питання порядку денного: затвердити умови цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Това-
риства. Затвердити наступний розмiр оплати членiв Ревiзiйної комiсiї Това-
риства за договорами, зазначеними вище: послуги за вiдповiдними 
договорами надаються членами Ревiзiйної комiсiї безоплатно. Обрати Гене-
рального директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання 
зазначених вище договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6. Інформація про дивіденди:
Рішення щодо виплати дивідендів в звітному 2017 році загальними 
зборами не приймалось.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
Пат «львiвський хiмiчний завод»

1. Загальні відомості: Повне найменування емітента - ПАТ «Львів-
ський хімічний завод; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05761873; Міс-
цезнаходження - 79070, м.Львiв, Рахiвська 16; Міжміський код, телефон 
та факс - 032 2351200; Електронна поштова адреса - office@lhz.com.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації - www.lhz.com.ua; Вид особливої ін-
формації - Зміна складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення:
25.04.2018 р. обраний на посаду (до наступних річних загальних збо-

рів акціонерів) голови наглядової ради товариства Воронкін Костянтин 
Сергійович (0,504% ст. капіталу, 19600 грн.) за рiшенням наглядової 
ради від 25.04.2018р. (протокол № 1). Працював консультантом, заступ-
ником генерального директора, головою наглядової ради ПАТ «Львів-
ський хімічний завод», немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, згоди на оприлюднення паспортних даних особа не 
дала.

3. Підпис. генеральний директор Бобришов анатолiй микито-
вич підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

Пат «львІвСьКий ХІмІЧНий Завод

Річна інформація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «РеГеНеРат» 
, код ЄДРПОУ 13373004, Луганська обл., 
м.Лисичанськ, вул. Незалежності, 128, 
93118, Україна, (095) 6572819

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

27.04.2018 

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

www.regenerat.com.ua 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«атП 2550»

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

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаход-
ження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне 
товариство «АТП 2550», код за ЄДРПОУ 05520371, Україна, 14029, 
Чернігівська обл., м. Чернігів, Деснянський р-н, проспект Миру, 
буд. 235-А, тел. (0462) 93-17-66.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: atp2550.athost.info.
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ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«еНеРГоПРомБуд»

Додаток 44 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 
(пункт 5 глави 4 розділу ІІ)

РІЧНа ІНФоРмаЦІя За 2017 РІК
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. основні відомості про емітента

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

Приватне акцiонерне 
товариство 
«Енергопромбуд», 
24446982
49083, 
м. Днiпро, Прапорна 3/81 
+380567451228

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

30.04.2018

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

www.eps.biz.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
«АСПЕКТ 2001 АУДИТ», 
31628671

5. Інформація про загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, якщо емітент - ак-
ціонерне товариство). Зазначається ін-
формація про проведення або непрове-
дення загальних чергових та позачергових 
зборів та у разі їх непроведення вказують-
ся причини, також зазначається перелік 
питань, що розглядалися на загальних 
зборах, особи, що подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного, у разі 
проведення позачергових зборів зазнача-
ються особа, що ініціювала проведення 
загальних зборів, результати розгляду пи-
тань порядку денного. У разі якщо загальні 
збори не відбулися, вказуються причини

Загальні збори не проводи-
лись

6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це зазначається

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що 

передував звітному
за про-
стими 

акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за 
простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

Сума нарахованих дивіден-
дів, грн
Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн
Сума виплачених дивідендів, 
грн
Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 46762,1 6150,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5465,4 4494,4
Довгострокові фінансові інвестиції 1003,0 1003,0
Виробничі запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 38265,7 548,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 2028,0 104,3
Власний капітал
Статутний капітал 43,8 43,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1296,5 3634,2
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 45421,8 2472,2
Чистий прибуток (збиток) 1296,5 167,7

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ваСилІвКатеПломеРеЖа»

ПовІдомлеННя
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА»
2. Код за ЄДРПОУ: 05541137
3. Місцезнаходження: 71600, Запорізька обл., Василівський р-н., м. Ва-

силівка, вул. Шевченка, буд. 85 А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0617576665, 0617576665
5. Електронна поштова адреса: vastepl@ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

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

значних правочинів - 20.04.2018р. Найменування уповноваженого органу, 
що прийняв це рішення - загальні збори акціонерів. Відомості щодо право-
чинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 1) придбання природного газу 
(сукупна гранична вартість 24239 тис. грн.); 2) придбання електричної 
енергії (сукупна гранична вартість 1934 тис. грн.).Гранична сукупність вар-
тості правочинів – 26173 тис. грн.; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності – 12067,2 тис. грн. Співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 216,89%. За-
гальна кількість голосуючих акцій -8108. Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах -8108. Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення - «за» -8108; 
«проти» - 0.

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

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

2. Найменування посади: директор  антонов м. м.
М.П.                        20.04.2018

РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «Завод 
БудІвельНиХ виРоБІв - 1», 
21517799, вул. Пшенична, буд. 2, 
м. Київ, Святошинський район, 03180, 
(044) 403-03-07

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

26.04.2018

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

http://zbv-1.com.ua

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе то-
ваРиСтво «тоРГтеХ НIКа»,
 02064398, провулок Косогiрний, буд. 4, 
Київ, Шевчен кiвський р-н, Київська об-
ласть, 04050, Україна, (044) 482-46-76

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

26.04.2018

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

www.torgtehnika.kiev.ua
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
емітента цінних паперів

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента ПРиватНе аКЦІоНеРНе то-
ваРиСтво «РуСаНІвКа», 03062252,м.Київ, пр.-т Соборності,21, 
(044) 292-32-41
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію 03062252.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 відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-
Капітал»,36391522

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емі-
тент - акціонерне товариство). Зазначається інформація про проведення або 
непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непрове-
дення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розгляда-
лися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань 
порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, 
що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань по-
рядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини

Вид загальних зборів – позачергові,дата проведення – 12.01.2017р.,за 
адресою : м.Київ, проспект Соборності ,21,кворум –80,4015% , Порядок ден-
ний: 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
3.  Зміна видів економічної діяльності Товариства. 4. Зміна місцезнаходження 
Товариства. 5. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 6. Внесення 
змін до інформації про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 7. Прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Прийняті рішен-
ня: 1.Обрати :Лічильну комісію обрати в кількості 1-ї особи: Білоус І.І. Повно-
важення лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акці-
онерів. 2. Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Пророченко 
О.М., секретарем – Гаврилюк С.А. 3 Затвердити такі види економічної діяль-
ності Товариства:Код КВЕД 96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і 
хутряних виробів (основний);Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуата-
цію власного чи орендованого нерухомого майна.4. Змінити місцезнаходжен-
ня Товариства. Визначити нове місцезнаходження Товариства за адресою: 

м. Київ, проспект Соборності, 21. 5. Внести відповідні зміни до Статуту 
Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити нову редакцію 
Статуту Товариства. Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів 
Пророченко О.М. та секретаря зборів акціонерів Гаврилюк С.А.,підписати 
Статут Товариства у новій редакції .6.Уповноважити керівника Товариства 
здійснити всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства 
та внесення відповідних змін до інформації про Товариство у Єдиному дер-
жавному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громад-
ських формувань особисто або через уповноважених представників на під-
ставі виданої Товариством довіреності. 7. Надати згоду на відчуження 
належного Товариству майнового комплексу за адресою: м. Київ, проспект 
Возз’єднання (Соборності), 21 (літери А, Б, В, Г), загальною площею 
11162,600 кв.м. Уповноважити виконуючого обов’язки голови Правління То-
вариства Абдуллаєва Муратжана на укладення відповідного договору 
купівлі-продажу зазначеного майнового комплексу оціночною вартістю. 
Інші умови договору купівлі-продажу визначаються виконуючим обов’язки 
голови Правління самостійно. Доручити виконуючому обов’язки голови 
Правління Товариства Абдуллаєву Муратжану підписати зазначений дого-

вір купівлі-продажу та забезпечити його нотаріальне посвідчення.
Річні загальні збори відбулися -28.03.2017р. ,за тією ж адресою , кворум 

загальних зборів -80,4041%. Порядок денний: 1. Обрання Лічильної комісії 
Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря чер-
гових зборів Товариства. 3. Звіт правління про результати фінансово-
господарської діяльності за 2016 р., прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та його затвердження. 4. Звіт Наглядової ради та прийняття 
рішення про затвердження за наслідками розгляду звіту наглядової ради  
5. Звіт Ревізора та прийняття рішення про затвердження, за наслідками роз-
гляду звіту ревізора. 6. Затвердження річного звіту за 2016 рік. Товариства за 
2016 рік. 7. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 
8. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. 9. Обрання 
членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів з 
ними.10. Припинення повноважень Ревізора.11. Обрання Ревізора, затвер-
дження умов цивільно-правового договору з ним, в запропонованій редакції. 

Прийняті рішення:1.Обрати :Лічильну комісію обрати в кількості 1-ї особи: 
Білоус І.І. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загаль-
них зборів акціонерів. 2. Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів 
– Крижанівського І.В., секретарем – Пророченко О.М. 3. Затвердити звіт Прав-
ління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 
рік, Прибуток за попередній період залишити в розпоряджені Товариства та 
направити його на розвиток господарської діяльності підприємства. 4. Затвер-
дити звіт Наглядової ради за 2016р. 5. Затвердити звіт Ревізора за 2016р. 6. За-
твердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2016 рік. 7. 
Дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати, прибуток направити 
на поповнення обігових коштів. 8. Припинення повноважень голови та членів 
Наглядової ради,в зв»язку з закінченням терміну обрання. 9. Обрати головою 
Наглядової ради - Басалаєву О.Г. ,членами Наглядової ради Товариства: Була-
ха В.О., Пророченко О.М., Гаврилюк С.А., Бабійчук Т.А. Затвердити умови 
цивільно-правових договорів ,в запропонованій редакції.10. Припинити повно-
важення Ревізора, в зв»язку з закінченням терміну обрання. 11. Обрати Ревізо-
ром Товариства Білоус І.І., Затвердити умови цивільно-правового договору.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере дньо-
го років рішення про виплату дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 8732,5 8525,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 254,7 6567,2
Довгострокові фінансові інвестиції 284,0 284,0
Запаси 52,0 7,4
Сумарна дебіторська заборгованість 7487,0 1312,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,1 3,5
Власний капітал 8507,3 8130,9
Статутний капітал 1000,0 1000,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2507,3 7130,9
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0,0 0,0
Поточні зобов’язання і забезпечення 5225,2 394,5
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,03139 0,04756
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,03139 0,04756

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 952390 952390 
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "ФутБоль-
Ний КлуБ "ЧоРНомоРеЦь", 
22449841Одеська , Приморський, 65039, 
м. Одеса, пр-т Гагарiна, 12А 048-719-86-00,

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

26.04.2018

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

chernomorets.odessa.ua

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

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

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

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

аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
ЗаКРитоГо тиПу "ЦеНт-
РальНий уНIвеРмаГ", 
01561120Одеська , Приморський, 
65023, м. Одеса, вул. Пушкiнська, 72 
048-722-38-00

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

26.04.2018

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

central-shop.emitents.od.ua
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Річна інформація емітента
цінних паперів

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента.
Приватне акціонерне товариство «Новопавлівський гранітний 

кар’єр»
00292304, 53282, україна, дніпропетровська обл., Нiкопольський р-н, 

с. Кам’янське, вул. озерна,40. міжміський код та телефон 0566 69-17-51 
0566 69-17-55

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній

базі даних Комісії: 26 квітня 2018 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію:
http://00292304.smida.gov.ua/
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 

фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений ау-
дит фінансової звітності:

товариство з обмеженою відповідальністю «аудиторська фірма 
«Ресурс-аудит», 23647230.

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про прове-
дення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів (у разі 
їх непроведення вказуються причини), зазначаються перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до пере-
ліку питань порядку денного. У разі проведення позачергових зборів зазна-
чаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати роз-
гляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, 
вказуються причини).

вид загальних зборів – чергові. 
Чергові Загальні збори акціонерів відбулися 31 березня 2017 року.
Кворум зборів – 66,46 %.
Перелік питань, що розглядалися на чергових Загальних зборах.
Порядок денний:
(затверджений наглядовою радою)
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр», припинення повноважень членiв 
лiчильної комiсiї Товариства.

2.Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосу-
вання на чергових загальних зборах акцiонерiв

3.Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства.

4.Звiт ради директорiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть  
ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» за 2016 рiк та прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту ради директорiв Товариства 

5.Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.

6.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства. 

7.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
8.Розподiл прибутку Товариства та покриття збиткiв за 2016 рiк.
9.Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його в новiй редакцiї. Доручити Головi та Секретарю чергових Загаль-
них зборiв акцiонерiв пiдписати протокол чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв та їх пiдписи посвiдчити нотарiально.

10.Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання змiн до статуту 
Товариства вiд iменi акцiонерiв

11.Внесення та затвердження змiн до Положення Товариства «Про 
загальнi збори».

12.Дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Това-
риства.

13.Обрання члена Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Акцiонером ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар»єр» Ченською Вiкторiєю 

Вiкторiвною, що володiє 21,97% акцiй Товариства, запропоновано на пiдставi 
п.п.7.5.2. Статуту , п.6.2.,6.3.,6.5. Положення про ревiзiйну комiсiю обрати до 
складу ревiзiйної комiсiї: Iрину Сергiївну Хапайло (анкета кандидата додається). 

Результати голосування з першого питання:
«ЗА» 4 850 656 - голосiв, що складає 100% голосiв, зареєстрованих на 

загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
(Протокол лiчильної комiсiї вiд 31.03.2017 р. додається).
За результатами голосування прийнято рiшення:
1. Обрати членами лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр»:
Н.I.Кривонос - Голова лiчильної комiсiї, члени лiчильної комiсiї: 

Т.М.Прозорова, М.П.Мороз;
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: Голови лiчильної 

комiсiї - Н.I.Кривонос, членiв лiчильної комiсiї: Т.М.Прозорова, М.П.Мороз.

Результати голосування з другого питання:
«ЗА» 4 850 656 - голосiв, що складає 100% голосiв, зареєстрованих на 

загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
(Протокол лiчильної комiсiї вiд 31.03.2017р. додається).
За результатами голосування прийнято рiшення:
затвердити визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання 

№ 02/17 вiд 01.02.2017 року) наступний порядок та спосiб засвiдчення 
бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв:

-якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки 
бюлетеня нумеруються;

-кожен аркуш бюлетеня пiдписується акцiонером/представником 
акцiонера;

-кожний бюлетень для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв 
(в тому числi бюлетенi для кумулятивного голосування) засвiдчується Головою 
лiчильної комiсiї на кожнiй сторiнцi шляхом пiдписання та накладення печатки 
Товариства в нижнiй частинi аркуша у вiдведеному формою бюлетеня мiсцi, пiд 
час реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах. 

-у разi недiйсностi бюлетеня, про це на ньому робиться вiдповiдна по-
значка з обов’язковим зазначенням пiдстав недiйсностi. Позначка про 
недiйснiсть бюлетеня засвiдчується Головою лiчильної комiсiї.

Результати голосування з третього питання:
«ЗА» 4 850 656 - голосiв, що складає 100% голосiв, зареєстрованих на 

загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
(Протокол лiчильної комiсiї вiд 31.03.2017р. додається).
За результатами голосування прийнято рiшення:
Затвердити порядок (регламент) проведення чергових Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства.
Результати голосування з четвертого питання:
«ЗА» 4 850 656 - голосiв, що складає 100% голосiв, зареєстрованих на 

загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
(Протокол лiчильної комiсiї вiд 31.03.2017р. додається).
За результатами голосування прийнято рiшення:
Затвердити звiт ради директорiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть 

ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» за 2016 рiк
Результати голосування з п’ятого питання:
«ЗА» 4 850 656 - голосiв, що складає 100% голосiв, зареєстрованих на 

загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
(Протокол лiчильної комiсiї вiд 31.03.2017р. додається).
За результатами голосування прийнято рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 р.
Результати голосування з шостого питання:
«ЗА» 4 850 656 - голосiв, що складає 100% голосiв, зареєстрованих на 

загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
(Протокол лiчильної комiсiї вiд 31.03.2017 р. додається).
За результатами голосування прийнято рiшення:
Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2016 р.
Результати голосування з сьомого питання:
«ЗА» 4 850 656 - голосiв, що складає 100% голосiв, зареєстрованих на 

загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
(Протокол лiчильної комiсiї вiд 31.03.2017р. додається).
За результатами голосування прийнято рiшення:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 р.
Результати голосування з восьмого питання:
«ЗА» 4 850 656 - голосiв, що складає 100% голосiв, зареєстрованих на 

загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
(Протокол лiчильної комiсiї вiд 31.03.2017р. додається).
За результатами голосування прийнято рiшення:
Покрити збитки за рахунок власних коштiв (доходiв майбутнiх перiодiв)
Результати голосування з дев’ятого питання:
«ЗА» 4 850 656 - голосiв, що складає 100% голосiв, зареєстрованих на 

загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
Витяг з Протоколу лiчильної комiсiї вiд 31 березня 2017 року, щодо голо-

сування з даного питання додається.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «НовоПавлІвСьКий ГРаНІтНий КаР’ЄР»
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(Протокол лiчильної комiсiї вiд 31.03.2017р. додається).
За результатами голосування прийнято рiшення:
Затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новiй редакцiї, з метою приведення Статуту до вiдповiдностi вимог чинного 
законодавства. Доручити Головi та Секретарю чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв пiдписати протокол чергових Загальних зборiв акцiонерiв та їх 
пiдписи засвiдчити нотарiально.

Результати голосування з десятого питання:
«ЗА» 4 850 656 - голосiв, що складає 100% голосiв, зареєстрованих на 

загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
(Протокол лiчильної комiсiї вiд 31.03.2017р. додається).
За результатами голосування прийнято рiшення:
Уповноважити пiдписати статут вiд iменi акцiонерiв виконавчого дирек-

тора товариства – Марину Олександрiвну Iвженко (паспорт серiї АК  
№ 029129 виданий Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй 
областi 30 грудня 1997 р., iдентифiкацiйний код 2887516609).

Результати голосування з одинадцятого питання:
«ЗА» 4 850 656 - голосiв, що складає 100% голосiв, зареєстрованих на 

загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
(Протокол лiчильної комiсiї вiд 31.03.2017р. додається).
За результатами голосування прийнято рiшення:
Затвердити запропонованi змiни до Положення товариства «Про загальнi 

збори», з метою приведення Положення до вiдповiдностi вимог чинного за-
конодавства.

Результати голосування з дванадцятого питання: 

«ЗА» 4 850 656 - голосiв, що складає 100% голосiв, зареєстрованих на 
загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
(Протокол лiчильної комiсiї вiд 31.03.2017 р. додається).
За результатами голосування прийнято рiшення:
Достроково припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї: Малинов-

ської Ольги Миколаївни.
Результати голосування з тринадцятого питання:
«ЗА» - 4 850 656 голосiв, що складає 100% голосiв, зареєстрованих на 

загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
(Протокол лiчильної комiсiї вiд 31.03.2017 р. додається).
За результатами голосування прийнято рiшення:
Обрати членом ревiзiйної комiсiї: Хапайло Iрину Сергiївну.
Всi питання порядку денного розглянутi, по ним прийнятi вiдповiднi 

рiшення.
6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповнюється у 

разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами звітного 
періоду, а саме зазначається інформація про суму нарахованих дивідендів 
(грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів (грн), дату складення пе-
реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі якщо за резуль-
татами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це також зазначається). 

в звітному періоді дивіденди не нараховувались і не виплачува-
лись, так як рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 

Наглядова рада Прат «Новопавлівський гранітний кар’єр»

 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 «Завод БудІвельНиХ виРоБІв - 1».

2. Код за ЄДРПОУ – 21517799.
3. Місцезнаходження - 03180 , м. Київ, вул. Пшенична, буд. 2.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 403-03-07, (044) 403-03-07.
5. Електронна поштова адреса - zbv-1@zbv-1.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://zbv-1.com.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

ІІ. текст повідомлення
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Приватного 

акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» 
25.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу 

б/н засідання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «ЗА-
ВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» від 25.04.2018 року. Фурдило Нiна Мико-
лаївна обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ «БЕТОН СЕРВIС», го-
ловний бухгалтер ТОВ «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій. Згоди фізичної особи на роз-
криття паспортних даних не надано. Голова Наглядової ради акціонерного 
товариства Фурдило Н.М. Є представником акцiонера Товариства - юри-
дичної особи БАРТЕК IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД/BARTECH INVESTMENTS 
LIMITED, якої належить 95,083341% статутного капіталу емітента.

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

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

2. Генеральний директор василiвецький олександр в’ячеславович
  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  27.04.2018 
  (дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "ХАРКIВСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД 
"ПЛIНФА"

2. Код за ЄДРПОУ 00240253
3. Місцезнаходження 61052, м. Харкiв, Конторська, 75/77
4. Міжміський код, телефон та факс 0577301523 0577124452
5. Електронна поштова адреса jur@plinfa.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.plinfa.com

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ХМЗ «ПЛIНФА», що вiдбулися 

19.04.2018 року, було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам 
товариства.

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «ХМЗ «ПЛIНФА» вiд 25.04.2018р. 
(Протокол №3/2018 вiд 25.04.2018 року) визначена дата складення 

перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строки 
виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства, а саме:

- дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 
- 26 квiтня 2018 року;

- строк виплати дивiдендiв – з 01 липня 2018 року по 19 жовтня 
2018 року;

- спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам, на вказаний 
акцiонером в адресованiй товариству заявi банкiвський рахунок чи шляхом 
поштового переказу на адресу акцiонера, зазначену в перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв;

- порядок виплати дивiдендiв - дивiденди виплачуються у грошовiй 
формi шляхом направлення дивiдендiв у повному обсязi безпосередньо 
акцiонерам, згiдно перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 
складеного станом на 26.04.2018, вiдповiдно до кiлькостi належних їм акцiй 
на дату складення перелiку.

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 Конюшенко Григорiй 

миколайович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “ХаРКIвСьКий машиНоБудIвНий Завод “ПлIНФа”
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», 22048622, Жито-
мирська обл. 10008 м. Житомир вул. Пушкiнська, буд. 32/8, (0412) 40-20-59

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018р.

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

4. Найменування, код за ЄдРПоу аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БДО», 
20197074

5. Інформація про загальні збори: 
Черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ЕК»ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 

вiдбулися 07.04.2017 р. На час закриття реєстрацiї реєстрацiйною комiсiєю 
зареєстровано 17 акцiонерiв та їх уповноважених представникiв, що безпо-
середньо або на пiдставi довiреностей представляють iнтереси власникiв 
простих iменних акцiй, з них 4 особи, якi сукупно володiють 243 не голосую-
чих простих iменних акцiй та 13 осiб, якi сукупно володiють 112 542 639 го-

аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ЖитомиРоБлеНеРГо»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«дНІПРометиЗ»

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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДНІПРОМЕТИЗ», ід. код 
05393145, 49000, Дніпропетров-
ська обл., м. Дніпро, пр. Слобожан-
ський, 20, (056) 376-25-25

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

27.04.2018

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

www.stockmarket.gov.ua
www.dneprometiz.com

Текст інформації затверджую:
Генеральний директор ПрАТ «Дніпрометиз»  О.С. Якушев

 Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента - ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРи-
Ство «Завод БудІвельНиХ виРоБІв - 1».

2. Код за ЄДРПОУ – 21517799.
3. Місцезнаходження - 03180 , м. Київ, вул. Пшенична, буд. 2.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 403-03-07, (044) 403-03-07.
5. Електронна поштова адреса - zbv-1@zbv-1.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://zbv-1.com.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - 
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів.

ІІ. текст повідомлення
1) Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів: 24.04.2018 року; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: договори 
купівлі-продажу (поставки, міни) товарів, виконання (робіт, послуг); Гранична 
сукупна вартість правочинів: 20 000 тис. грн.; Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 18 068 тис. грн.; Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 110,69294%; Загальна кіль-
кість голосуючих акцій: 604 676 (шістсот чотири тисячі шістсот сімдесят 
шість) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-
них зборах: 604 673 (шістсот чотири тисячі шістсот сімдесят три) штук; Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 604 673 
(шістсот чотири тисячі шістсот сімдесят три) штук; Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 штук.

2) Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів: 24.04.2018 року; Відо-
мості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: до-

говори підряду (в тому числі генерального підряду, субпідряду) на 
виконання будівельних робіт; Гранична сукупна вартість правочинів:  
20 000 тис. грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності: 18 068 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупної вар-
тості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 110,69294%; Загальна кількість голосую-
чих акцій: 604 676 (шістсот чотири тисячі шістсот сімдесят шість) штук; 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах: 604 673 (шістсот чотири тисячі шістсот сімдесят три) штук; Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:  
604 673 (шістсот чотири тисячі шістсот сімдесят три) штук; Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 штук.

3) Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів: 24.04.2018 року; Відо-
мості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: до-
говори на передачу майна або майнових прав в заставу, іпотеку, майнову 
поруку; Гранична сукупна вартість правочинів: 20 000 тис. грн.; Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:  
18 068 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 110,69294%; Загальна кількість голосуючих акцій: 604 676 (шіст-
сот чотири тисячі шістсот сімдесят шість) штук; Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах: 604 673 (шістсот чотири 
тисячі шістсот сімдесят три) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення: 604 673 (шістсот чотири тисячі шістсот 
сімдесят три) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення: 0 штук.

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

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

2. Генеральний директор   василiвецький 
  олександр в’ячеславович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  27.04.2018 
  (дата)

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«Завод БудІвельНиХ виРоБІв - 1»

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“ХаРКIвСьКий машиНоБудIвНий 

Завод “ПлIНФа”
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 ТОВАРИ-
СТВО "ХАРКIВСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ПЛIНФА", 
00240253Харківська , , 61052, м. Харкiв, 
Конторська, 75/77 0577301523 ,

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

26.04.2018

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

www.plinfa.com 
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лосуючих простих iменних акцiй, що становить 93,03 % загальної кiлькостi 
голосiв акцiонерiв Товариства, якi прийнятi для визначення кворуму. Кворум 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства є. ПОРЯДОК ДЕННИЙ.1.Обрання 
членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРО-
БЛЕНЕРГО» (далi - Товариство), припинення повноважень членiв лiчильної 
комiсiї.2.Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства.3.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Правлiння Товариства.4.Звiт Наглядової ради Товариства за 
2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 
ради Товариства.5.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. За-
твердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.6.Затвердження рiчного 
звiту Товариства за 2016 рiк.7.Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 
пiдсумками роботи в 2016 роцi.8.Про змiну типу Товариства.9.Про внесення 
змiн до статуту Товариства.10.Про внесення змiн до внутрiшнiх положень 
Товариства.11.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради 
Товариства.12.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.13.Затвер-
дження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядо-
вої ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження 
кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради.14.Про 
схвалення/надання згоди на внесення змiн в умови договору/договорiв, що 
укладений/укладенi з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових 
договорiв.15.Про схвалення/надання згоди на внесення змiн в умови дого-
вору/договорiв, що укладений/укладенi з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладан-
ня нових договорiв.16.Про схвалення та/або вчинення правочинiв.До 
ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» надiйшло звернення вiд акцiонера  
ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», з пропозицiєю про включення додаткового про-
екту рiшення по питанню 14 порядку денного рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства, звернення вiд акцiонера VS ENERGY INTERNATIONAL 
N.V. з пропозицiєю про включення додаткового проекту рiшення по питанню 
7 порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, та звер-
нення вiд акцiонера ТОВ «УIФК-IНВЕСТ» з пропозицiєю про включення до-
даткових проектiв рiшень по питаннях 8,9,10,14,15,16 порядку денного 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi оголошенi на 07 квiтня 
2017 року. Пропозицiї акцiонерiв вiдповiдають вимогам ст. 38 Закону Украї-
ни «Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕР-
ГО» i були включенi до проектiв рiшень з питань порядку денного загальних 
зборiв акцiонерiв.За результатами розгляду питань порядку денного 
прийнятi наступнi рiшення: Прийнятi рiшення по першому питанню порядку 
денного:1.Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї - Хар-
чук Павло Леонiдович, члени лiчильної комiсiї: Хижняк Олена Iванiвна, 
Мельничук Тетяна Анатолiївна, Степаненко Олена Миколаївна, Нiколаєва 
Каролiна Вiкторiвна.2.Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: 
голова лiчильної комiсiї - Харчук Павло Леонiдович, члени лiчильної комiсiї: 
Хижняк Олена Iванiвна, Мельничук Тетяна Анатолiївна, Степаненко Олена 
Миколаївна, Нiколаєва Каролiна Вiкторiвна з моменту закриття даних За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства.Прийнятi рiшення по другому питан-
ню порядку денного:1.Пiдтвердити повноваження голови Загальних зборiв 
акцiонерiв - Соловйова Юрiя Юрiйовича, та секретаря Загальних зборiв 
акцiонерiв -- Глазової Ольги Валерiанiвни, уповноважених рiшенням Нагля-
дової ради Товариства (протокол вiд 13.02.2017 р.). 2.Для проведення За-
гальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент:»для доповiдi 
по питанню «Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Правлiння Товариства» - до 20 хвилин; «для доповiдi по усiх 
питаннях порядку денного - до 10 хвилин;»усi питання до доповiдачiв нада-
ються у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища (найменування) акцiонера 
та кiлькостi належних йому акцiй;»вiдповiдi по запитаннях - до 10 хвилин.  
3. Прийняття рiшення з питання оголошення перерви у ходi Загальних 
зборiв акцiонерiв та змiни черговостi розгляду питань порядку денного 
вiдбувається Загальними зборами акцiонерiв у вiдповiдностi до вимог чин-
ного законодавства, шляхом пiдняття мандатiв.Прийняте рiшення по тре-
тьому питанню порядку денного:Звiт Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затвердити.Прийняте 
рiшення по четвертому питанню порядку денного:Звiт Наглядової ради То-
вариства за 2016 рiк затвердити.Прийняте рiшення по п'ятому питанню по-
рядку денного:Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу в 
2016 роцi та висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Това-
риства за 2016 рiк затвердити.Прийняте рiшення по шостому питанню по-
рядку денного:Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк (в т.ч. баланс, 
звiт про фiнансовi результати, звiт про власний капiтал, звiт про рух грошо-
вих коштiв, примiтки до звiту).Прийнятi рiшення по сьомому питанню по-
рядку денного:1. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за результатами дiяльностi 
за 2016 рiк, розподiл прибутку Товариства за 2016 рiк не здiйснювати. Збит-
ки Товариства за 2016 рiк покрити за рахунок нерозподiленого прибутку. 
2. Спрямувати частину нерозподiленого прибутку в сумi 34 259 351,35 грн. 
на виплату дивiдендiв. Дивiденд, який припадає на одну просту iменну 
акцiю з дивiдендної суми, складає 0,2799 грн.3. Нарахування та виплату 
дивiдендiв здiйснити безпосередньо акцiонерам в порядку, визначеному 

чинним законодавством та Статутом Товариства.Прийнятi рiшення по вось-
мому питанню порядку денного:Змiнити тип ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕ-
НЕРГО» з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне то-
вариство.Прийнятi рiшення по дев'ятому питанню порядку денного:1. Вне-
сти змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», виклавши 
його в новiй редакцiї, в тому числi змiнити найменування Товариства з 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО». 
2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕР-
ГО». 3. Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати нову редакцiю 
Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТА-
ЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та здiйснити всi необхiднi 
дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИ-
ТОМИРОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.Прийнятi рiшення по деся-
тому питанню порядку денного:1. Внести змiни до Положення про Загальнi 
збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГО-
ПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про На-
глядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОС-
ТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про 
Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТА-
ЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревiзiйну 
комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТА-
ЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новiй 
редакцiї.2. Затвердити новi редакцiї Положення про Загальнi збори 
акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТА-
ЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову 
раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬ-
НА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Правлiння ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревiзiйну комiсiю 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та ввести в дiю з моменту державної 
реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».3. 
Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати новi редакцiї Положення 
про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», По-
ложення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», 
Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та Поло-
ження про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».Прийняте 
рішення по одинадцятому питанню порядку денного:Припинити повнова-
ження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. Прийняте 
рiшення по дванадцятому питанню порядку денного:1. Обрати членами На-
глядової ради Товариства:1) Лавренка Миколу Миколайовича;2) Куєвду Ми-
колу Валерiйовича;3) Колесника Олега Миколайовича;4) Баженову 
Анастасiю Анатолiївну;5) Луценка Iвана Васильовича;6) Санченка Юрiя 
Миколайовича;7) Герасименка Андрiя Миколайовича.Прийнятi рiшення по 
тринадцятому питанню порядку денного:1. Затвердити умови договорiв, що 
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 
2. Розмiр винагороди Головi Наглядової ради та членам Наглядової ради 
Товариства встановити вiдповiдно до договорiв, що укладатимуться з Голо-
вою та членами Наглядової ради Товариства.3. Обрати Голову Правлiння 
Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Голо-
вою та членами Наглядової ради Товариства.4. Затвердити кошторис (бю-
джет) Наглядової ради Товариства в межах рiчного обсягу оплати дiяльностi 
Голови та членiв Наглядової ради.Прийнятi рiшення по чотирнадцятому пи-
танню порядку денного:1.1. Надати згоду на укладення Товариством iз 
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалi - 
Банк) додаткової угоди до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї №76-
МВ/16 вiд 09.11.2016р. (надалi - Кредитний договорiв), у зв'язку з встанов-
ленням щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує 3% (три вiдсотки) 
рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту. 1.2. Надати згоду на будь-якi 
майбутнi змiни Кредитного договору, в тому числi такi, внаслiдок яких 
вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства, Зокрема, але 
не виключно, будь-якi змiни Кредитного договору, внаслiдок яких 
збiльшується строк дiї кредитної лiнiї, збiльшується розмiр частини (тран-
шу) кредитної лiнiї, строк користування частиною (траншем) кредитної лiнiї 
та/або розмiр процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем, та/або 
комiсiйних винагород, та/або неустойки (пенi, штрафiв), та/або будь-яких 
iнших платежiв, якi Товариство згiдно з Кредитним договором повинно спла-
чувати Банку, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для припинен-
ня зобов'язань Товариства та не потребують додаткового рiшення загаль-
них зборiв акцiонерiв, i встановленi зобов'язання залишаться чинними 
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протягом строку дiї Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх 
змiн обсягу вiдповiдальностi Товариства за Кредитним договором. Дана зго-
да є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї.1.3. Надати 
згоду на виконання Товариством своїх обов'язкiв, що виникнуть на пiдставi 
Кредитного договору з урахуванням усiх майбутнiх змiн i доповнень, що бу-
дуть внесенi до Кредитного договору, в тому числi, але не виключно, 
внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати 
процентiв та/або строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його 
частини), та/або строки/термiни/графiки сплати комiсiйних винагород, та/
або встановлюються/змiнюються графiки повернення траншiв, та/або вста-
новлюються/змiнюються зобов'язання, невиконання яких дає Банку право 
стягнути з Товариства штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконан-
ня зобов'язань за Кредитним договором та/або збiльшується (необмежену 
кiлькiсть разiв) строк дiї кредитної лiнiї. Дана згода є безумовною, 
безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. Згаданi змiни вносяться до Кре-
дитного договору без додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства.1.4. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним 
особу визначити та змiнювати решту умов додаткової угоди до Кредитного 
договору, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати додаткову угоду вiд 
iменi Товариства, а також вносити змiни в решту умов Кредитного договору 
та пiдписувати пов'язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що 
будуть укладатись в майбутньому.2.1. Надати згоду на укладення Товари-
ством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» 
(надалi - Банк) додаткової угоди до:- Договору застави рухомого майна 
№364/16 вiд 09.11.2016р. (надалi - Договiр застави-1), укладеного в забез-
печення виконання у повному обсязi зобов'язань ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 
(ЄДРПОУ 23243188) (надалi - Боржник-1) перед Банком за Договором про 
вiдкриття кредитної лiнiї №60-МВ/16 вiд 09.11.2016р. (надалi - Кредитний 
договiр-1), у зв'язку з встановленням щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не 
перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту;- 
Договору застави рухомого майна №370/16 вiд 09.11.2016р. (надалi - Договiр 
застави-2), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязi 
зобов'язань ПАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) (надалi - 
Боржник-2) перед Банком за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї  
№74-МВ/16 вiд 09.11.2016р. (надалi - Кредитний договiр-2), у зв'язку з вста-
новленням щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує 3% (три вiдсотки) 
рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту;- Договору застави рухомого май-
на №403/16 вiд 09.11.2016р. (надалi - Договiр застави-3), укладеного в за-
безпечення виконання у повному обсязi зобов'язань ПАТ «ОДЕСАОБЛ-
ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00131713) (надалi - Боржник-3) перед Банком за 
Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №75-МВ/16 вiд 09.11.2016р. (надалi 
- Кредитний договiр-3), у зв'язку з встановленням щомiсячної комiсiї в 
розмiрi, що не перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi 
по кредиту;- Договору застави рухомого майна №23/13 вiд 28.02.2014р. 
(надалi - Договiр застави-4), укладеного в забезпечення виконання у повно-
му обсязi зобов'язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ Україна» 
(ЄДРПОУ 33947089) (надалi - Боржник-4) перед Банком за Договором про 
вiдкриття кредитної лiнiї №19-МВ/12 вiд 04.07.2012р. (надалi - Кредитний 
договiр-4), у зв'язку з встановленням щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не 
перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту;- 
Договору застави рухомого майна №20/12 вiд 24.01.2012р. (надалi - Договiр 
застави-5), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязi 
зобов'язань ПАТ «УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ» 
(ЄДРПОУ 25198262) (надалi - Боржник-5) перед Банком за Договором про 
вiдкриття кредитної лiнiї №07-МВ/12 вiд 24.01.2012р. (надалi - Кредитний 
договiр-5), у зв'язку з встановленням щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не 
перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту;- 
Договору застави рухомого майна №395/16 вiд 09.11.2016р. (надалi - Договiр 
застави-6), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязi 
зобов'язань Товариства перед Банком за Договором про вiдкриття кредит-
ної лiнiї №76-МВ/16 вiд 09.11.2016р. (надалi - Кредитний договiр-6), у зв'язку 
з встановленням щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує 3% (три 
вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту.2.2. Надати згоду на за-
безпечення заставою Кредитного договору-1, Кредитного договору-2, Кре-
дитного договору-3, Кредитного договору-4, Кредитного договору-5, Кредит-
ного договору-6 (надалi - Кредитнi договори), з урахуванням будь-яких 
майбутнiх змiн, внаслiдок яких збiльшується або зменшується строк корис-
тування частиною (траншем) Кредитної лiнiї, та/або розмiр частини (тран-
шу) Кредитної лiнiї, та/або розмiр процентiв за користування Кредитною 
лiнiєю/траншем, та/або розмiр комiсiйних винагород, та/або розмiр неустой-
ки (пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Товариство, 
Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5 (надалi - Боржни-
ки), згiдно з Кредитними договорами повиннi сплачувати Банку, i погодитися 
з тим, що такi змiни не потребують окремого рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв, щодо заставленого майна, i встановлена застава залишиться 
чинною протягом строку дiї Договору застави рухомого майна №370/16 вiд 
09.11.2016р., Договору застави рухомого майна №370/16 вiд 09.11.2016р., 
Договору застави рухомого майна №403/16 вiд 09.11.2016р., Договору за-
стави рухомого майна №395/16 вiд 09.11.2016р., Договору застави рухомо-
го майна №23/13 вiд 28.02.2014р., Договору застави рухомого майна 
№20/12 вiд 24.01.2012р. (надалi - Договори застави), а Банк буде мати пра-

во одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повно-
му обсязi, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн до Кредитних договорiв, 
переважно перед iншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумов-
ною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї.2.3. Надати згоду на забез-
печення заставою Товариства, згiдно з умовами Договорiв застави, вико-
нання Боржниками своїх обов'язкiв, що виникли/виникнуть на пiдставi 
Кредитних договорiв з урахуванням усiх змiн i доповнень, внесених та/або 
що будуть внесенi до Кредитних договорiв, в тому числi, але не виключно, 
внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати 
процентiв та/або строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його 
частини), та/або строки/термiни/ графiки сплати комiсiйних винагород та/
або встановлюються/змiнюються зобов'язання, невиконання яких дає Бан-
ку право стягнути з Боржникiв штраф/пеню та/або вимагати дострокового 
виконання зобов'язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумов-
ною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї.2.4. Уповноважити Голову 
Правлiння або уповноважену ним особу визначити та змiнювати решту 
умов додаткових угод до Договорiв застави, що не визначенi цим рiшенням, 
та пiдписати додатковi угоди вiд iменi Товариства, а також вносити змiни в 
решту умов Договорiв застави та пiдписувати пов'язанi з цими змiнами всi 
додатковi угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.3.1. Надати 
згоду на укладення Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИ-
СТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) додаткової угоди до:- Договору по-
руки №10-П/13 вiд 28.02.2013р. (надалi - Договiр поруки-1), укладеного в 
забезпечення виконання у повному обсязi зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ Україна» 
(ЄДРПОУ 33947089) (надалi - Боржник-1) перед ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) за Договором про вiдкриття 
кредитної лiнiї №19-МВ/12 вiд 04.07.2012р. (надалi - Кредитний договiр-1), у 
зв'язку з встановленням щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує 3% 
(три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту;- Договору поруки 
№15-П/12 вiд 24.01.2012р. (надалi - Договiр поруки-2), укладеного в забез-
печення виконання у повному обсязi зобов'язань ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалi - Боржник-2) перед ПУБЛIЧНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) за Догово-
ром про вiдкриття кредитної лiнiї №07-МВ/12 вiд 24.01.2012р. (надалi - Кре-
дитний договiр-2), у зв'язку з встановленням щомiсячної комiсiї в розмiрi, 
що не перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кре-
диту;- Договору поруки №147-П/16 вiд 09.11.2016р. (надалi - Договiр 
поруки-3), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязi 
зобов'язань ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23243188) (надалi - 
Боржник-3) перед ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-
БАНК» (надалi - Банк) за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї  
№60-МВ/16 вiд 09.11.2016р. (надалi - Кредитний договiр-3), у зв'язку з вста-
новленням щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує 3% (три вiдсотки) 
рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту;- Договору поруки №157-П/16 вiд 
09.11.2016р. (надалi - Договiр поруки-4), укладеного в забезпечення вико-
нання у повному обсязi зобов'язань ПАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 
05424874) (надалi - Боржник-4) перед ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВА-
РИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) за Договором про вiдкриття кре-
дитної лiнiї №74-МВ/16 вiд 09.11.2016р. (надалi - Кредитний договiр-4), у 
зв'язку з встановленням щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує 3% 
(три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту;- Договору поруки 
№179-П/16 вiд 09.11.2016р. (надалi - Договiр поруки-5), укладеного в забез-
печення виконання у повному обсязi зобов'язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕР-
ГО» (ЄДРПОУ 00131713) (надалi - Боржник-5) перед ПУБЛIЧНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалi - Банк) за Догово-
ром про вiдкриття кредитної лiнiї №75-МВ/16 вiд 09.11.2016р. (надалi - Кре-
дитний договiр-5), у зв'язку з встановленням щомiсячної комiсiї в розмiрi, 
що не перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по 
кредиту.3.2. Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитного договору-1, 
Кредитного договору-2, Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, 
Кредитного договору-5 (надалi - Кредитнi договори), в тому числi такi, 
внаслiдок яких вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства 
як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-якi змiни Кредитних 
договорiв, внаслiдок яких збiльшується розмiр частини (траншу) кредитної 
лiнiї, строк користування частиною (траншем) кредитної лiнiї та/або розмiр 
процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем, та/або комiсiйних 
винагород, та/або неустойки (пенi, штрафiв), та/або будь-яких iнших 
платежiв, якi Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5 
(надалi - Боржники) згiдно з Кредитними договорами повиннi сплачувати 
Банку та за виконання яких Товариство поручиться згiдно з договорами по-
руки, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для припинення по-
руки наданої Товариством та не потребують окремого рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв, i встановлена порука залишиться чинною протягом стро-
ку дiї договорiв поруки, а Товариство буде вiдповiдати перед Банком у тому 
ж обсязi, що i Боржники, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн обсягу 
вiдповiдальностi Боржникiв за Кредитними договорами. Дана згода є безу-
мовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї.3.3. Надати згоду на 
забезпечення порукою Товариства, згiдно з умовами Договорiв поруки, ви-
конання Боржниками своїх обов'язкiв, що виникли/виникнуть на пiдставi 
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Кредитних договорiв з урахуванням усiх змiн i доповнень, внесених та/або 
що будуть внесенi до Кредитних договорiв, в тому числi, але не виключно, 
внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати 
процентiв та/або строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його 
частини), та/або строки/термiни/графiки сплати комiсiйних винагород та/або 
встановлюються/змiнюються зобов'язання, невиконання яких дає Банку 
право стягнути з Боржникiв штраф/пеню та/або вимагати дострокового ви-
конання зобов'язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, 
безвiдкличною i не обмеженою строком дiї.3.4. Уповноважити Голову 
Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту 
умов додаткових угод до Договорiв поруки, що не визначенi цим рiшенням, 
та пiдписати додатковi угоди вiд iменi Товариства, а також вносити змiни в 
решту умов Договорiв поруки та пiдписувати пов'язанi з цими змiнами всi 
додатковi угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.Прийнятi 
рiшення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:1. Затвердити укладенi 
мiж ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) та ПАТ «СБЕР-
БАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:- Договiр про внесення змiн 
№4 вiд 30.09.2016р. до Договору застави вiд 29.03.2012р.;- Договiр про вне-
сення змiн №5 вiд 30.09.2016р. до Договору поруки вiд 29.03.2012р.;- Договiр 
про внесення змiн №8 вiд 30.09.2016р. до Договору поруки №16-В/09-П-4 
вiд 30.06.2009р.;- Договiр про внесення змiн №5 вiд 30.09.2016р. до Догово-
ру поруки вiд 28.01.2011р.2. Попередньо надати згоду на вчинення значних 
правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї 
Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРО-
БЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) протягом одного року з дати прийняття 
цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме укладання 
договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань 
ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) перед ПАТ «СБЕР-
БАНК» (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартiстю кожного зi зна-
чних правочинiв до 3 000 млн. грн. (враховуючи всi додатковi угоди, що мо-
жуть бути укладенi до таких правочинiв протягом дiї таких правочинiв), при 
обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.3. 
Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або особу, яка виконує його 
обов'язки у разi його тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура 
якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на пiдписання вiд iменi 
ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) правочинiв (тобто 
договорiв, додаткових угод) в рамках встановленої граничної вартостi.4. По-
передньо надати згоду на укладення Договору про часткове переведення 
боргу на ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) гранич-
ною сукупною вартiстю не бiльше нiж 3 000 млн. грн. за Договором про 
вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р., укладеним мiж 
ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI 
IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) та у зв'язку з цим попере-
дньо надати згоду на внесення змiн у дiючий Договiр про вiдкриття кредит-
ної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р.5. Попередньо надати згоду на 
внесення змiн у дiючi Договiр поруки та Договiр застави, що укладенi мiж 
ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕР-
ГО» (ЄДРПОУ 22048622) за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї  
№24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. щодо забезпечення зобов'язань ТОВ «ВС 
ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089), ПАТ «РIВНЕ-
ОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874), ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
(ЄДРПОУ 23226362) за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї  
№24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. на загальну суму не бiльше нiж 3 000 млн. 
грн. 6. Попередньо надати згоду на внесення змiн у дiючий Договiр поруки, 
укладений мiж ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ЖИТО-
МИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622), за зобов'язаннями  
ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕР-
БАНК» (ЄДРПОУ 25959784) за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №16-
В/09 вiд 25.05.2009р. граничною сукупною вартiстю не бiльше 3 000 млн. грн.  
7. Попередньо надати згоду на внесення змiн у дiючий Договiр поруки, укла-
дений мiж ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИ-
РОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) за зобов'язаннями ПАТ «ЕК «ХЕРСО-
НОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 
25959784) за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №01-В/11 вiд 
28.01.2011р. граничною сукупною вартiстю не бiльше нiж 3 000 млн. грн.  
8. Надати повноваження Наглядовiй радi ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕР-
ГО» (ЄДРПОУ 22048622) визначати iстотнi умови всiх вказаних у питаннi 15 
порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв договорiв, зокрема Кредитно-
го договору, Договорiв поруки, Додаткових угод до Договорiв поруки та До-
говору застави, Договору про переведення боргу та iнших договорiв, укла-
дення яких необхiдно для виконання прийнятих згiдно питання 15 порядку 
денного Загальних зборiв акцiонерiв рiшень.9. Уповноважити Голову 
Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту 
умов Додаткових угод до дiючих Кредитного договору, Договорiв поруки та 
Договору застави та пiдписати пов'язанi з цими змiнами всi додатковi угоди 
до них.Прийнятi рiшення по шiстнадцятому питанню порядку денного:1. По-
передньо надати згоду на вчинення правочинiв, прийняття рiшень про вчи-
нення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi бу-
дуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього 
рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме:- укладення 
договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань 

особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю до 3 000 млн. грн., 
при обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товари-
ства;- укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення гро-
шових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартiстю 
до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядо-
вою радою Товариства.2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або 
особу, яка виконує його обов'язки у разi його тимчасової вiдсутностi або 
iншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товари-
ства) на пiдписання вiд iменi Товариства правочинiв в рамках встановленої 
граничної вартостi.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за 
простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 34 250 899,5 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

0 0 0,2799 0

Сума виплачених/
перерахованих 
дивідендів, грн

0 0 34 786 402,71 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів

08.06.2017

Дата (дати) перераху-
вання дивідендів через 
депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих 
дивідендів на 
відповідну дату
Дата (дати) перераху-
вання/відправлення 
дивідендів безпосе-
редньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/
відправлених 
дивідендів на 
відповідну дату
Опис За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Това-

риства за 2017 рiк на Загальних зборах акцiонерiв  
ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», якi вiдбулися 
06.04.2018 року було прийнято рiшення:»1. Затвердити 
суму рiчних дивiдендiв за простими акцiями у розмiрi  
114 075 439,28грн., дивiденд, який припадає на одну про-
сту iменну акцiю з дивiдендної суми складає 0,932 грн.  
2. Виплату дивiдендiв здiйснити через депозитарну систе-
му України в порядку, визначеному чинним законодав-
ством та Статутом Товариства.». Станом на 
27.04.2018  року (дату оприлюднення рiчної iнформацiї 
емiнетна цiнних паперiв) рiшення щодо дати складання 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 
порядок та строк їх виплати не приймалось. 
На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛ-
ЕНЕРГО», якi вiдбулися 07 квiтня 2017 року було прийнято 
рiшення: «Спрямувати частину нерозподiленого прибутку в 
сумi 34 259 351,35 грн. на виплату дивiдендiв. Дивiденд, 
який припадає на одну просту iменну акцiю з дивiдендної 
суми, складає 0,2799 грн. Нарахування та виплату дивiдендiв 
здiйснити безпосередньо акцiонерам в порядку, визначено-
му чинним законодавством та статутом Товариства.» 
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛ-
ЕНЕРГО» вiд 23.05.2017р. встановлено дату складення 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 
08.06.2017року, порядок виплати дивiдендiв - шляхом ви-
плати всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi; строк виплати 
дивiдендiв акцiонерам з 23 червня 2017 р. по 06 жовтня 
2017 року. Згiдно отриманого перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв - 08.06.2017року на рахунках депо-
зитарних установ, якi не надали iнформацiю -30 196 штук 
простих iменних акцiй ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО». 
Разом з цим, ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 
повiдомляє, що в 2017 роцi виплаченi дивiденди, якi нарахо-
вувались в попереднi роки, за зверненнями - заявами 
акцiонерiв (відповідно до прийнятих у такі періоди рішень 
Наглядовою радою Товариства) в сумi 535 503,21 грн.
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, між-
міський код і телефон емітента.

Публічне акціонерне товариство "Енер-
гопостачальна компанія Одесаобленер-
го" , 00131713, Миколи Боровського, 28 
"б", Одеса, Одеський, Одеська область, 
65031, Україна, (048) 705-20-59

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

27.04.2018

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

www.oblenergo.odessa.ua

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності.

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "БДО", 20197074

5. Інформація про загальні збори.
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 12.04.2017 року. Кворум 
зборів: 99,46% до загальної кількості голосів.
Дата проведення: 12.04.2017 року. Реєстраційна комісія провела реєстрацію 
акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 
12.04.2017 року з 08 години 30 хвилин до 09 години 45 хвилин. На час за-
криття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 12 акціонерів та їх 
уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіренос-
тей представляють інтереси власників простих іменних акцій, з яких 4 особа 
володіє 4 576 700 не голосуючих простих іменних акцій та 8 осіб, які сукупно 
володіють 578 967 978 голосуючих простих іменних акцій, що становить 
99,46 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті 
для визначення кворуму. Кворум для проведення Загальних зборів наявний. 
Нагляд за реєстрацією акціонерів здійснювали представники Південно-
українського територіального управління Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку (Повідомлення про призначення представників Комі-
сії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів від 10.04.2017 р. 
№02/27/152). Порушень при реєстрації акціонерів не виявлено. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕ-
САОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лі-
чильної комісії.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Про зміну типу Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвер-
дження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/до-
говорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання 
нових договорів.
15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/до-
говорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання но-
вих договорів.
16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, 
що укладений/укладені з ПАТ «ВТБ БАНК» та/або укладання нових договорів.
17. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Пославська 
Наталія Яківна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, 
Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Томкеєва Юлія Олександрівна, Хомич Ро-
ман Володимирович.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комі-
сії – Пославська Наталія Яківна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена 
Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Томкеєва Юлія Олександрівна,

Хомич Роман Володимирович з моменту закриття даних Загальних зборів 
акціонерів Товариства.
Прийняті рішення по другому питанню прядку денного:
1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Солов-
йова Юрія Юрійовича та секретаря Загальних зборів акціонерів – члена 
Наглядової ради Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням 
Наглядової ради Товариства (протокол від 13.02.2017 р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний ре-
гламент:
для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин; 
для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних збо-
рів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбу-
вається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного 
законодавства, шляхом підняття мандатів.
4. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня для голосування 
шляхом проставляння Товариством відповідного відтиску штампу на бюле-
тені під час реєстрації.
Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 рік затвердити.
Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.
Прийняте рішення по п’ятому питанню порядку денного:
Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2016 році та ви-
сновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 
рік затвердити.
Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (в т.ч. баланс, звіт про фі-
нансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, 
примітки до звіту).
Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:
У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства 
в 2016 році, прибуток за 2016 рік не розподіляти, дивіденди не нараховува-
ти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.
Рішення по восьмому питанню порядку денного не прийнято.
Рішення по дев'ятому питанню порядку денного не прийнято.
Рішення по десятому питанню порядку денного не прийнято.
Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному 
складі.
Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:
1) Лавренка Миколу Миколайовича;
2) Судака Ігоря Олександровича;
3) Глазову Ольгу Валеріанівну;
4) Джафарову Олену Анатоліївну;
5) Шандрука Олександра Тихоновича;
6) Гриненко Рита Леонідівна – представник акціонера товариства, юридич-
ної особи Фонду державного майна України;
7) Сачівко Андрій Іванович – представник акціонера товариства, юридич-
ної особи Фонду державного майна України.
Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:
1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами 
Наглядової ради Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради 
Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Го-
ловою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на 
підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах 
річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.
Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:
1.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-
НИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до 
Договору про відкриття кредитної лінії №78-МВ/10 від 25.10.2010р. Та до-
даткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії №75-МВ/16 від 
09.11.2016р. (надалі – Кредитні договори) зв’язку з встановленням щомі-
сячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми 
заборгованості по кредиту. 
1.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитних договорів, в тому числі 
такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товари-
ства, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних договорів, внаслі-
док яких збільшується строк дії кредитної лінії, збільшується розмір частини
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(траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної 
лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, 
та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-
яких інших платежів, які Товариство згідно з Кредитними договорами пови-
нен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для 
припинення зобов’язань Товариства та не потребують додаткового рішення 
загальних зборів акціонерів, і встановлені зобов’язання залишаться чинни-
ми протягом строку дії Кредитних договорів, з урахуванням будь-яких май-
бутніх змін обсягу відповідальності Товариства за Кредитними договорами. 
Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.
1.3. Надати згоду на виконання Товариством своїх обов’язків, що виник-
нуть на підставі Кредитних договорів з урахуванням усіх майбутніх змін і 
доповнень що будуть внесені до Кредитних договорів, в тому числі, але не 
виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни 
оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Креди-
ту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних вина-
город, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, 
та/або встановлюються/змінюються зобов’язання, невиконання яких дає 
Банку право стягнути з Товариства штраф/пеню та/або вимагати достроко-
вого виконання зобов’язань за Кредитними договорами та/або збільшуєть-
ся (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії. Дана згода є безу-
мовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни 
вносяться до Кредитних договорів без додаткового рішення Загальних збо-
рів акціонерів Товариства.
1.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визна-
чити та змінювати решту умов додаткових угод до Кредитних договорів, що 
не визначені цим рішенням, та підписати додаткову угоду від імені Товари-
ства, а також вносити зміни в решту умов Кредитних договорів та підпису-
вати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укла-
датись в майбутньому.
2.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-
НИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до: 
2.1.1. Договору застави рухомого майна №536/10 від 25.10.2010р. (нада-
лі  – Договір застави-1), укладеного в забезпечення виконання у повному 
обсязі зобов’язань Товариства перед Банком за Договором про відкриття 
кредитної лінії №78-МВ/10 від 25.10.2010р. (надалі - Кредитний договір-1), 
у зв’язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 
3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;
2.1.2. Договору застави рухомого майна №147/12 від 16.11.2012р. (нада-
лі  – Договір застави-2), укладеного в забезпечення виконання у повному 
обсязі зобов’язань:
- Товариства перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії 
№75-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-2), 
- ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23243188) (надалі – Боржник-1) перед 
Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №60-МВ/16 від 
09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-3), 
- ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) (надалі – Боржник-2) пе-
ред Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №74-МВ/16 від 
09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-4), 
- ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Україна» (ЄДРПОУ 33947089) (нада-
лі – Боржник-3) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії 
№19-МВ/12 від 04.07.2012р. (надалі – Кредитний договір-5), 
- ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) (надалі – 
Боржник-4) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії  
№76-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-6).
2.2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору-1, Кре-
дитного договору-2, Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, Кре-
дитного договору-5, Кредитного договору-6 (надалі – Кредитні договори), з 
урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або 
зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/
або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за 
користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних вина-
город, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких ін-
ших платежів, які Товариство, Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, 
(надалі – Боржники), згідно з Кредитними договорами повинні сплачувати 
Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення 
загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена за-
става залишиться чинною протягом строку дії Договору застави рухомого 
майна №536/10 від 25.10.2010р., Договору застави рухомого майна 
№147/12 від 16.11.2012р. (надалі – Договори застави), а Банк буде мати 
право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у 
повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитних до-
говорів, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є 
безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.
2.3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами 
Договорів застави, виконання Боржниками своїх обов’язків, що виникли/
виникнуть на підставі Кредитних договорів з урахуванням усіх змін і допо-
внень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів, в тому 
числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) 
строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення тран-
шів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/ графіки сплати

комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов’язання не-
виконання яких дає Банку право стягнути з Боржників штраф/пеню та/або 
вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитними договорами. 
Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.
2.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визна-
чити та змінювати решту умов додаткових угод до Договорів застави, що 
не визначені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені Товари-
ства, а також вносити зміни в решту умов Договорів застави та підписувати 
пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть уклада-
тись в майбутньому.
3.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІО-
НЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової 
угоди до:
- Договору поруки №11-П/13 від 07.03.2013р. (надалі – Договір поруки-1), 
укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов’язань ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕР-
НЕЙШНЛ Україна» (ЄДРПОУ 33947089) (надалі – Боржник-1) перед Бан-
ком за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04.07.2012р. 
(надалі – Кредитний договір-1), у зв’язку з встановлення щомісячної комісії 
в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгова-
ності по кредиту;
- Договору поруки №139-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-2), 
укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов’язань ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалі – Боржник-2) перед 
Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 
24.01.2012р. (надалі – Кредитний договір-2), у зв’язку з встановлення що-
місячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від 
суми заборгованості по кредиту;
- Договору поруки №148-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-3), 
укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов’язань  
ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23243188) (надалі – Боржник-3) перед 
Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №60-МВ/16 від 
09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-3), у зв’язку з встановлення що-
місячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від 
суми заборгованості по кредиту;
- Договору поруки №158-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-4), 
укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов’язань  
ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) (надалі – Боржник-4) пе-
ред Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №74-МВ/16 від 
09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-4), у зв’язку з встановлення що-
місячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від 
суми заборгованості по кредиту;
- Договору поруки №169-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-5), 
укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов’язань  
ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) (надалі – 
Боржник-5) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №76-
МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі - Кредитний договір-5), у зв’язку з встанов-
ленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) 
річних від суми заборгованості по кредиту.
3.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору-1, Кре-
дитного договору-2, Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, Кре-
дитного договору-5 (надалі – Кредитні договори), в тому числі такі, внаслі-
док яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як 
поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних догово-
рів, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, 
строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір про-
центів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних вина-
город, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, 
які Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5 (надалі – 
Боржники) згідно з Кредитними договорами повинні сплачувати Банку та 
за виконання яких Товариство поручиться згідно з договорами поруки, і 
погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки на-
даної Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів 
акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії 
договорів поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж 
обсязі, що і Боржники, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу від-
повідальності Боржників за Кредитними договорами. Дана згода є безу-
мовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.
3.3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами 
Договорів поруки, виконання Боржниками своїх обов’язків, що виникли/
виникнуть на підставі Кредитних договорів з урахуванням усіх змін і допо-
внень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів, в тому 
числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) 
строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення тран-
шів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати 
комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов’язання 
невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржників штраф/пеню та/
або вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитними дого-
ворами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою стро-
ком дії.
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3.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати 
та змінювати решту умов додаткових угод до Договорів поруки, що не визна-
чені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені Товариства, а також 
вносити зміни в решту умов Договорів поруки та підписувати пов’язані з цими 
змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.
Прийняті рішення по п’ятнадцятому питанню порядку денного:
1. Затвердити укладені між ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ – 
00131713) та ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:
- Договір про внесення змін № 5 від 30.09.2016р. До Договору поруки від 
29.03.2012р.;
- Договір про внесення змін № 8 від 30.09.2016р. До Договору поруки  
№ 16-В/09-П-1 від 26.06.2009р.;
- Договір про внесення змін № 5 від 30.09.2016р. До Договору поруки від 
28.01.2011р.
2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття 
рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акці-
онерів та які будуть вчинятись ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ – 
00131713) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході по-
точної господарської діяльності, а саме:
- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових 
зобов’язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ – 00131713) перед ПАТ 
«СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784), граничною сукупною вартістю кожного зі 
значних правочинів до 7 000 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що 
можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких правочинів), при 
обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його 
обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура 
якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від іме-
ні ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ – 00131713) правочинів (тобто до-
говорів, додаткових угод) в рамках встановленої граничної вартості.
4. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений 
між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 
(ЄДРПОУ – 00131713) за Договором про відкриття кредитної лінії  
№24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. Щодо забезпечення зобов’язань ТОВ «ВС 
ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Україна», ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», ПАТ «КІ-
РОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за Догово-
ром про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. На за-
гальну суму не більше ніж 7 000 млн. грн. 
5. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений 
між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 
(ЄДРПОУ – 00131713), за зобов’язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕР-
ГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про від-
криття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р. Граничною сукупною вар-
тістю не більше 7 000 млн. грн.
6. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений 
між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 
(ЄДРПОУ – 00131713) за зобов’язаннями ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕР-
ГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про від-
криття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р. Граничною сукупною вар-
тістю не більше ніж 7 000 млн. грн.
7. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 
(ЄДРПОУ – 00131713) визначати істотні умови всіх вказаних у питанні 15 
порядку денного Загальних зборів акціонерів договорів, зокрема, Догово-
рів поруки, Додаткових угод до Договорів поруки та інших договорів, укла-
дення яких необхідно для виконання прийнятих згідно питання 15 порядку 
денного Загальних зборів акціонерів рішень.
8. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визнача-
ти та змінювати решту умов Додаткових угод до Договорів поруки та під-
писати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до них.

Рішення по шістнадцятому питанню порядку денного не прийнято.
Прийняті рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:
1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, прийняття рішень про 
вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які 
будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цьо-
го рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:
- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових 
зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю до 
7  000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядо-
вою радою Товариства;
- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових 
зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю до 
7  000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядо-
вою радою Товариства.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його 
обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура 
якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від іме-
ні Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.
6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за про-
стими 

акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, 
грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених/ перерахова-
них дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів
Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитарну 
систему із зазначенням сум 
(грн) перерахованих дивіден-
дів на відповідну дату

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

Опис
У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 
2016 році, прибуток за 2016 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати.
Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 18.04.2018 року 
прийнято наступні рішення: "95% чистого прибутку, отриманого за результата-
ми діяльності Товариства у 2017 році направити на виплату дивідендів. За-
твердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 4 756 842,17 грн. 
Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, 
визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства."
Рішенням Наглядової ради Товариства буде визначено дату складання пе-
реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним зако-
нодавством.

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «Бму № 33», 
01269589, Шевченка, 193, Боярка, 
Києво-Святошинський, Київська 
область, 08150, УКРАЇНА, 045-98-35-944

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

26.04.2018

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

bmu33.pat.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КуРоРт-Готель»

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 акціонерне товари-
ство «КуРоРт-Готель», 33171866, вул. Гоголя, 112 а-ІІ, м. мирго-
род, миргородський р-н, Полтавська обл., 37600, 0504040502

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: kurortgotel.prat.ua
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Повідомлення  
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

Публічного акціонерного товариства  
«Інститут транспорту нафти» 

 код за ЄдРПоу: 00148429, 
місцезнаходження (адреса реєстрації): 04050, м. Київ, вул. Січових 

стрільців, 60
Компанія «Венечі Холдінг Лімітед» акціонер, який є власником більше 

10  відсотків простих акцій (далі за текстом також – «Акціонер») Публічного 
акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (далі за текстом та-
кож  – «Товариство»), повідомляє, що 01.06.2018 року о 11 год. 00 хв. за 
адресою: Україна, м. Київ, бульвар т. шевченка, 38/40, готель «екс-
прес», 4-й поверх, середній конференц зал, відбудуться позачергові за-
гальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інститут тран-
спорту нафти».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах Товариства відбудеться 01.06.2018 р. з 10 год.00 хв. до 
10 год. 45 хв. за адресою: Україна, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 38/40, го-
тель «Експрес», 4-й поверх, хол середнього конференц залу. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах Товариства, які призначені на 01.06.2018 року – 
станом на 24 год.00 хв. 25.05.2018 року. 

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів товариства:

1. обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припи-
нення їх повноважень.
1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Пу-
блічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» у 
такому складі: Голова лічильної комісії: Котова Дар’я Дмитрівна; члени 
лічильної комісії: Кришталь Олександр Володимирович; Пехота Павло 
Миколайович..
2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» 
після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
2. обрання Голови та секретаря Загальних зборів товариства. 
1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» – Василиши-
на Сергія Анатолійовича.
2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Публіч-
ного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» – Шала-
мову Олену Валеріївну.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 
товариства. 
Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товари-
ства:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань поряд-
ку денного - до 1 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 1 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане 
лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі 
у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів 
Товариства, голові та членам реєстраційної комісії, тимчасової лічиль-
ної та лічильної комісій.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних збо-
рів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, 
надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю За-
гальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/
або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду 
відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені 
(найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх під-
писом.
- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання по-
рядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені 
у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та 
згідно затвердженого порядку денного, або в іншій послідовності якщо 
про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
- у випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товари-
ства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких 
пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Го-
лова Загальних зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити на 
голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питан-
ня порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку 
денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято За-
гальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання 
порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на 
голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голо-
сування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а під-
сумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства 
проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, 
форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодав-
ства акціонером, який скликає позачергові Загальні збори акціонерів То-
вариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для 
голосування.
- бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру 
(його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних збо-
рах підписом голови або члена реєстраційної комісії.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів 
та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з 
питання «Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про 
припинення їх повноважень» та обраними членами Лічильної комісії з усіх 
інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошен-
ня результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова За-
гальних зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він від-
різняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні під-
пис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника ак-
ціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; 
в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер 
(представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив 
більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;  
ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятив-
ного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким 
голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не вра-
ховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною ко-
місією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової 
лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у 
ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та 
оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства, є 
українська мова.
- засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допуска-
ються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, 
посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на 
Загальні збори Товариства не допускаються. 
- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних 
зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних 
зборів Товариства.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих 
Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Статуту, внутріш-
ніх положень та чинного законодавства України.
4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
товариства.
1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Това-
риства.
2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товари-
ства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, 
припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами 
Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кан-
дидатів, запропонованих акціонерами.
6. обрання Голови Наглядової ради товариства.
Обрати Головою Наглядової ради Товариства - Рибалкіна Олександра Во-
лодимировича.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законо-
давством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.bim.org.ua/
sb_2018.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних збо-
рів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, акціонери 
мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства в порядку, 
передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», за 
адресою: місто Київ, Харківське шосе, будинок 175 (Бізнес-центр «Крис-
тал»), секція 1, 1-й поверх, хол, щоденно (крім суботи та неділі) з 14:00 год. 
до 17:00 год., а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у 
місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акці-
онерів із зазначеними документами є представник Компанії «Венечі Холдінг 
Лімітед» - Шаламова О.В. тел. +38 66 0978472.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а 
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щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до 
дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення 
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проек-
ти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової 
ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту по-
рядку денного Загальних зборів 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 рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать 
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товари-
ства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів 
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів 
Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому 
Статутом Товариства.

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту по-
рядку денного позачергових загальних зборів: 02121, місто Київ, Харківське 
шосе, будинок 175 (Бізнес-центр «Кристал») 1-й поверх, офіс 1.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер пови-
нен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну 
довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах То-
вариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або інши-
ми посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може по-
свідчуватися депозитарною установою, у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 

голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних 
зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Това-
риства представник повинен голосувати саме так, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на За-
гальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товари-
ства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який 
час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах То-
вариства. Надання довіреності на право участі та голосування на За-
гальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних 
зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства 
з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представ-
ник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у 
спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на 
Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із спів-
власників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 3 093 304 шт., загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариства складає 2 520 482 шт.

Компанія «Венечі Холдінг Лімітед» 
акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій 

Публічного акціонерного товариства 
«Інститут транспорту нафти»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство 
«Вiнницька пересувна механiзована колона «Промсiльгоспiзоляцiя», 
код за ЄДРПОУ 00451091, місцезнаходження: 21100,м.Вiнниця, 

вул. Чумацька, 221, тел.:(0432) 27-05-29. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://promsilgospizolyatsiya.com.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«вIННиЦьКа ПеРеСувНа меХаНIЗоваНа КолоНа «ПРомСIльГоСПIЗоляЦIя»

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРIАЛИ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05468794
3. Місцезнаходження емітента: 65033 М.ОДЕСА Вул. ОНЕЖСЬКА, БУД. 5
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0482) 329075 (0482) 329075
5. Електронна поштова адреса емітента: utsmodessa@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: utsmodessa.informs.net.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. текст повідомлення

Повноваження Голови Наглядової ради Мкртумян Вiкторiї Едiкiвни (пас-
порт: серiя СМ номер 988488 виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в 
Одеськiй обл. 25.10.2007) припинено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
25.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 42.70400% 
на суму 235940.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
27.08.2015р. Рiшення прийнято Загальними зборами. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Бондарець Ганни Iванiвни (пас-
порт: серiя КК номер 983833 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС Украї-
ни в Одеськiй обл. 17.06.2002) припинено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
25.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.30407% на 
суму 1680.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2016 р. 
Рiшення прийнято Загальними зборами. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Мкртумян Оганеса Эмиловича 
(паспорт: серiя КМ номер 214692 виданий Бiляївським РВ УМВС України в 
Одеськiй обл. 11.02.2004) припинено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
25.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.11580% на 

суму 640.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 27.08.2015 р. 
Рiшення прийнято Загальними зборами. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Голову Наглядової ради Мкртумян Вiкторiю Едiкiвнуа (паспорт: серiя 
СМ номер 988488 виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 
25.10.2007) обрано 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018р.) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 42.70400% на суму 235940.00 грн. 
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: менеджер, голова наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними 
зборами та Наглядовою радою. Посадова особа є акцiонером. Обгрунту-
вання змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Бондарець Ганну Iванiвну (паспорт: серiя КК 
номер 983833 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 
17.06.2002) обрано 25.04.2018р.(дата вчинення дiї 25.04.2018р.) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.30407% на суму 1680.00 грн. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5  рокiв: бухгалтер, член наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними 
зборами. Посадова особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Мкртумян Оганеса Эмиловича (паспорт: серiя 
КМ номер 214692 виданий Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
11.02.2004) обрано 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018р.) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.11580% на суму 640.00 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 
пiдприємницька дiяльнiсть, член наглядової ради. Рiшення прийнято За-
гальними зборами. Посадова особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________  мкртумян лiпарiт едiкович

М.П.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «уКРтоРГСтРойматеРIали»
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Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«ЗАВОД СУПУТНИК»

2. Код за ЄДРПОУ 02970300
3. Місцезнаходження 04080, м.Київ, 

вул. Межигiрська, буд. 82-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 467-51-09; (044) 467-51-09

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

02970300.smida.gov.ua

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

II. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення загальними зборами про попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинiв: 25.04.2018 року. Найменування 
уповноваженого органу, що його прийняв: Рiчнi загальнi збори акцiонерiв 
ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» (Протокол №28 вiд 25.04.2018р.). 

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: щодо 
купiвлi та/або вiдчуження, застави та/або iпотеки майна, згiдно перелiку 
граничною сукупною вартiстю правочинiв на рiвнi 5 (п’ять) млн. гривень.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 5 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 22 261 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 22,46%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 21 351 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах: 18 618 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
18 618 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення: 0 шт.

Дата прийняття рiшення загальними зборами про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв: 25.04.2018 року. Найменування 
уповноваженого органу, що його прийняв: Рiчнi загальнi збори акцiонерiв 
ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» (Протокол №28 вiд 25.04.2018р.). 

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: щодо 
кредитного договору на суму 5 (п’ять) млн. гривень та передання майна 
вiдповiдної заставної вартостi в iпотеку/заставу для забезпечення виконан-
ня зобов’язань, з метою поповнення обiгових коштiв.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 5 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 22 261 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 22,46%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 21 351 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 18 618 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

18 618 шт.
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 Бєлявський вiталiй михайлович
Голова Правлiння (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «Завод СуПутНиК»

Місцезнаходження: Україна, 01021, м. Київ, Кловський Узвіз, буди-
нок  9/2, офіс 71, тел. 044-502-89-34

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Приватне акціонерне товариство «НЕО ВІТА», ЄДРПОУ 35372603, 

Україна, 01021, м. Київ, Кловський Узвіз, будинок 9/2, офіс 71, тел. (044) 
364-82-18, факс (044) 364-82-18.

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018 р.

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

http://www.neo-vita.com.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-

торської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Аудиторська фірма «БЛИСКОР ГАРАНТ», ЄДРПОУ 
16463676.

5. Інформація про загальні збори:
5.1. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Нео Віта» були про-

ведені 17.03.2017 р.
Голова Загальних Зборiв Ю.Л. Вальчук оголосив порядок денний:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв АТ.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв АТ.
3. Про публiчне розмiщення облiгацiй АТ.
4. Про визначення уповноваженого органу.
Рiшення по всiм питанням порядку денного прийнятi.
Iнiцiаторами виступали представники контролюючих органiв Товариства.
5.2. Загальні збори акціонерів ПрАТ «Нео Віта» були проведені 

25.04.2017 р.
Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л. оголосив порядок денний За-

гальних зборів:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв АТ, затвердження по-

рядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв АТ.
3. Про затвердження звiту Генерального директора про пiдсумки роботи 

АТ за 2016 рiк.
4. Про затвердження звiту незалежного аудитора за 2016 рiк.

5. Про затвердження рiчного звiту АТ за 2016 рiк, складеного за 
Мiжнародними Стандартами бухгалтерського облiку.

6. Про розподiл прибутку АТ за 2016 рiк.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
8. Про створення Наглядової ради АТ та затвердження положення про 

Наглядову раду АТ.
9. Про обрання членiв Наглядової ради АТ.
10. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться iз членами На-

глядової ради АТ, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради АТ. 

11. Про внесення змiн до Статуту АТ.
Рiшення по всiм питанням порядку денного прийнятi.
Iнiцiаторами виступали представники контролюючих органiв Товари-

ства.
5.3. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Нео Віта» були про-

ведені 30.10.2017 р.
Голова Загальних Зборiв Ю.Л. Вальчук оголосив порядок денний За-

гальних Зборiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв АТ, затвердження по-

рядку та способу засвiдчення бюлетенiв дляголосування.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв АТ;
3. Про затвердження статуту АТ в новiй редакцiї та внесення змiн до 

вiдомостей АТ в ЄДРПОУ.
Рiшення по всiм питанням порядку денного прийнятi.
Iнiцiаторами виступали представники контролюючих органiв Товари-

ства.
6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповню-

ється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результата-
ми звітного періоду, а саме зазначається інформація про суму нара-
хованих дивідендів (грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів 
(грн), дату складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів. у разі якщо за результатами звітного та попереднього ро-
ків рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це також 
зазначається):

Емітентом не приймалося рішення про виплату дивідендів за результа-
тами звітного періоду.

Генеральний директор
Прат «Нео віта»  Ю.л. вальчук

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «Нео вІта»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публiчне 

акцiонерне товариство з газопостачання та газифiкацiї «Кременецьгаз».  
2. Код за ЄДРПОУ 14028568 3. Місцезнаходження: 47003, м. Кременець, 
вул. Осовиця,3. Міжміський код та телефон, факс: (03546)2-48-94,(03546) 
(2-18-46) 5. Електронна поштова адреса kremen@tgaz.te.ua.Адреса сторін-
ки в мережі інтернет http://kremenetsgaz.tgaz.te.ua 7. Вид особливої інфор-
мації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідо-
млення Загальними зборами акцiонерiв 24.04.2018(протокол№22) прийнято 
рiшення припинити повноваження в зв'язку iз закiнченням строку повнова-
жень голова Наглядової ради Пiдручна Наталiя Дмитрiвна (посадова особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%. 
Термiн перебування на посадi 1 рiк. член Наглядової ради Iльченко Iрина 
Вячеславiвна (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них). Розмiр пакету акцiй 0%. Термiн перебування на посадi 1 рiк.член На-
глядової ради Кулина Андрiй Олександрович (посадова особа не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0,124481%. Термiн 
перебування на посадi 1 рiк.голова ревiзiйної комiсiї Шимчук Лариса 
Зiновiївна (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). 
Розмiр пакету акцiй 0%. Термiн перебування на посадi 3 роки.

член ревiзiйної комiсiї Безноско Наталiя Костянтинiвна (посадова особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%. 
Термiн перебування на посадi 3 роки.члена ревiзiйної комiсiї юридичної 
особи Нацiональна акцiонерна компанiя ''Нафтогаз Україна'' (код за 
ЄДРПОУ 20077720) в зв’язку iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, част-
ка у статутному капiталi становить 25.002964 %, що складає 12654 шт. 
акцiй. Термiн перебування на посадi 3 р.Голова правлiння Копачук Вiктор 
Володимирович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних). Розмiр пакету акцiй 0.875321%. Термiн перебування на посадi 
5  рокiв.член правлiння Ковальчук Вiктор Iванович (посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%. Термiн пе-
ребування на посадi 5 рокiв.член правлiння Туницька Ганна Антонiвна (по-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету 
акцiй 0%. Термiн перебування на посадi 5 рокiв.член правлiння Келимник 
Павло Михайлович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Розмiр пакету акцiй 0%. Термiн перебування на посадi 5 рокiв.
член правлiння Горобець Ганна Данилiвна (посадова особа не дала згоди 
на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%. Термiн перебу-
вання на посадi 5 рокiв.Загальними зборами акцiонерiв 24.04.2018(протокол 
№22), прийнято рiшення обрати на посаду (Пiдстава рiшення: виконання 
вимог чинного законодавства України.):голову Наглядової ради - представ-
ника акцiонера ПрАТ «Тернопiльгаз» Пiдручну Наталiю Дмитрiвну (посадо-
ва особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету 
акцiй 0%.. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду: начальник вiддiлу 
договорiв ресурсiв та втрат природного газу ПАТ «Тернопiльгаз». Термiн 
призначення-1 рік.член Наглядової ради Совбецький Вiталiй Миколайович 
- представника акцiонера ПрАТ «Тернопiльгаз» (посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%. Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймав посаду майстра Кременецької дiльницi Шумського 
УЕГГ ПрАТ «Тернопiльгаз». Термiн призначення-1 рiк .член Наглядової 
ради Бернацька Iрина Олександрiвна-представника акцiонера 
ПрАТ «Тернопiльгаз» (посадова особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Розмiр пакету акцiй 0%. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала 
посаду iнженера Кременецької дiльницi Шумського УЕГГ 
ПрАТ «Тернопiльгаз». Термiн призначення-1 рiк .член Наглядової ради Ко-
вальська Наталiя Пантелеймонiвна -представник акцiонера 
ПрАТ «Тернопiльгаз» (посадова особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Розмiр пакету акцiй 0%. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала 

посаду майстра САВР Кременецької дiльницi Шумського УЕГГ 
ПрАТ «Тернопiльгаз». Термiн призначення-1 рiк .член Наглядової ради 
Москалюк Свiтлана Федорiвна-представник акцiонера ПАТ НАК»Нафтогаз 
України» (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). 
Розмiр пакету акцiй 0%. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду началь-
ника вiддiлу,заступника начальника вiддiлу ПАТ НАК»Нафтогаз України». 
Термiн призначення-1 рiк.

голова ревiзiйної комiсiї Шимчук Лариса Зiновiївна (посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%. Про-
тягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду: ПАТ «Тернопiльгаз»- бухгалтер, 
ПАТ «Тернопiльгаз» - контролер газового господарства по компобутових 
об'єктах, ПрАТ «Тернопiльгаз» - касир. Термiн призначення-3 роки.член 
ревiзiйної комiсiї Безноско Наталiя Констянтинiвна (посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%. Про-
тягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду: ПАТ «Тернопiльгаз»- iнспектор з 
контролю за виконанням доручень, ПрАТ «Тернопiльгаз» - контролер газо-
вого господарства. Термiн призначення-3 роки.член ревiзiйної комiсiї Мо-
розов Дмитро Михайлович (посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%. Протягом останнiх 5 рокiв 
обiймала посаду: НАК «Нафтогаз України» - заступник начальника 
управлiння Департаменту внутрiшнього аудиту, НАК «Нафтогаз України» - 
заступник директора Департаменту внутрiшнього аудиту, НАК «Нафтогаз 
України» - директор Департаменту внутрiшнього аудиту, ПАТ НАК «Нафто-
газ України» - керiвник групи Служби внутрiшнього аудиту. Термiн 
призначення-3 роки.голова правлiння Копачук Вiктор Володимирович (по-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету 
акцiй 0.875321%. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду: . ПАТ «Креме-
нецьгаз» - голова правлiння, ПрАТ «Тернопiльгаз» Кременецька дiльниця 
Шумського УЕГГ - начальник дiльницi.. Термiн призначення-5 рокiв.член 
правлiння Кулина Андрiй Олександрович (посадова особа не дала згоди на 
розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0.124481%. Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймаd посаду: » Кременецька дiльниця Шумського УЕГГ 
ПАТ «Тернопiльгаз– майстер по повiрцi лiчильникiв. Кременецька дiльниця 
Шумського УЕГГ ПрАТ «Тернопiльгаз»– старший iнженер.Термiн 
призначення-5 рокiв.член правлiння Бенiв Свiтлана Миколаївна (посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 
0%. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду: Фабрика «Ватин» – голо-
вний бухгалтер, Кременецька дiльниця Шумського УЕГГ 
ПрАТ «Тернопiльгаз»– бухгалтер дiльницi,. ПАТ «Кременецьгаз» – голо-
вний бухгалтер.Термiн призначення-5 рокiв.член правлiння Юзик Юрiй 
Павлович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). 
Розмiр пакету акцiй 0%. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду: Креме-
нецька дiльниця Шумського УЕГГ ПАТ «Тернопiльгаз» – учень слюсаря з 
експлуатацiї та ремонту газового устаткування, » Кременецька дiльниця 
Шумського УЕГГ ПрАТ «Тернопiльгаз» – iнженер з комп’ютерних систем, . 
ПАТ «Кременецьгаз» – економiст.Термiн призначення-5 рокiв.член 
правлiння Богута Микола Iванович (посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%. Протягом останнiх 
5  рокiв обiймав посаду: » Кременецька дiльниця Шумського УЕГГ 
ПАТ «Тернопiльгаз» – майстер, » Кременецька дiльниця Шумського УЕГГ 
ПАТ «Тернопiльгаз» – старший майстер, » Кременецька дiльниця Шум-
ського УЕГГ ПАТ «Тернопiльгаз» – майстер по експлуатацiї та ремонту 
пiдземних газопроводiв, » Кременецька дiльниця Шумського УЕГГ 
ПрАТ «Тернопiльгаз» – майстер.Термiн призначення-5 рокiв. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи немають.
III.  Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Голова правління ПАТ «Кременецьгаз» В.В.Копачук

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво З ГаЗоПоСтаЧаННя та ГаЗиФIКаЦIЇ «КРемеНеЦьГаЗ»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво «уКРаЇНСьКе аГеНт-
Ство ФIНаНСовоГо РоЗвит-
Ку», 32160001м. Київ , Печерський, 01001, 
м.Київ, вул.Ольгинська,3 (044) 277-72-43,

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

27.04.2018

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

www.ufin.com.ua/emitent/zvit.htm

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «КоРIС 
уКРаЇНа», Код 20058906, 
03150,м. Київ, вул. Димитрова, 5, 
корпус 10-А,5й поверх, +380442398800

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

27.04.2018

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

http//20058906.smida.gov.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2018 р. 
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товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ 
вIдПовIдальНIСтЮ “КомПаНIя З 

теПлоПоСтаЧаННя”
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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ З 
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ", 
33072627Одеська , Приморський, 
65039, мiсто Одеса, 
проспект Гагарiна, 12-А (048) 705-81-57,

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

26.04.2018

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

ktp.emitents.od.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «АУДИТОРСЬКА 
ФIРМА «ЕКОНОМIЧНI ПРIОРИТЕТИ», 
34995264

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

Емітент не є акціонерним товариством

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 7852,4 7102,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3895,9 4039,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 7,5 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3869,4 2973,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 72,4 89,8
Власний капітал -2474,1 -1681,4
Статутний капітал 20,9 20,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2495,0 -1702,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 665,0 665,0
Поточні зобов'язання і забезпечення 9661,5 8118,9
Чистий прибуток (збиток) -792,7 -755,8

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КРивоРІЖГаЗБуд»

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

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
за 2017 рік 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРИВОРІЖГАЗБУД», код за 
ЄДРПОУ 03079077, 50045, Дніпропе-
тровська область, м. Кривий Ріг, 
вулиця Толстого, буд. 67, телефон 
(056) 409-03-11

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

30.04.2018 року

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

http://03079077.smida.gov.ua

Голова правління Прат «Криворіжгазбуд»  а.м. лещін

ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРитСво 
«уКРФаРма»
РІЧНа ІНФоРмаЦІя

емітента цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної особи, 
місцезнаходження, міжміський код і 
телефон емітента.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИТСВО «УКРФАРМА», 
36346883, вул. Магнiтогорська, 
буд. 1, м.Київ, Деснянський р-н, 
02094, Україна, (044) 239-14-70

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

26.04.2018

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

36346883.smida.gov.ua

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

Приватне підприємство - Ауди-
торська фірма «ВЕРІФ-
АУДИТ», 30681472

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2017 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелiк питань, що розгляда-
лися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії ПАТ «УКРФАРМА». 
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «УКРФАРМА». Затвердження регламенту річних загальних зборів ак-
ціонерів Товариства. 3. Звіт Голови Правління Товариства про результати 
господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Голови Правління Товариства. 4. Звіт Наглядової ради Товари-
ства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядо-
вої ради Товариства. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 
комісії Товариства. 6. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 
2016  року, прийняття рішення про виплату дивідендів. 7. Затвердження 
річного звіту Товариства за 2016 рік. 8. Визначення основних напрямків 
діяльності Товариства у 2017 році. 9. Прийняття рішення про припинення 
повноважень Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової 
ради Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 
12.  Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії То-
вариства. 13. Обрання Ревізійної комісії Товариства. Особи, що подавали 
пропозиції до перелiку питань порядку денного: Наглядова рада Товари-
ства.. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: 
позачерговi загальні збори акціонерів не скликались. Результати розгляду 
питань порядку денного: 1. По першому питанню: 1.1. Обрали головою лі-
чильної комісії Товариства Мудрика А.М. 2. По другому питанню порядку 
денного: 2.1. Обрали головою Зборів Асланяна Е., а секретарем Зборів – 
Левченка Н.П. 2.2. Затвердили регламент Зборів. 3. По третєму питанню 
порядку денного: 3.1. Затвердили Звіт Голови Правління Товариства про 
результати господарської діяльності за 2016 рік. 4. По четвертому питанню 
порядку денного: 4.1. Затвердили звіт Наглядової ради Товариства за 
2016  рік. 5. По п’ятому питанню порядку денного: 5.1. Затвердили звіт та 
висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 6. По шостому питанню 
порядку денного: 6.1. Прийняли рішення - прибуток за підсумками 2016 
року не розподіляти у зв’язку з його відсутністю. 6.2. У зв’язку з відсутністю 
прибутку рішення про виплату дивідендів не приймали. 7. По сьомому пи-
танню денного: 7.1. Затвердили річний звіт Товариства за 2016 рік. 8. По 
восьмому питанню денного: 8.1. Затвердили основні напрямки діяльності 
Товариства у 2017 році. 9. По дев»ятому питанню денного: 9.1. Припинили 
повноваження Наглядової ради Товариства: Едварда Асланяна. 10. По де-
сятому питанню денного: 10.1. Обрали до складу Наглядової ради шляхом 
кумулятивного голосування: Голова Наглядової ради – Едвард Асланян, 
члени Наглядової ради: Себастієн Рей, Деметра Філіпу, Набіл Качау, Гуса-
ченко Олександр. 11. По одинадцятому питанню денного: 11.1. Затверди-
ли умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами На-
глядової ради Товариства. 11.2. Уповноважили Голову Правління підписати 
від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової 
ради Товариства. 12. По дванадцятому питанню денного: 12.1. Припинили 
повноваження Ревізійної комісії Товариства: Гуделова Вільхельма Олек-
сандровича, Маразефті Теодосула. 13. По тринадцятому питанню денно-
го: 13.1. Обрали до складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голо-
сування: Голова Ревізійної комісії – Едвард Асланян, члени Ревізійної 
комісії – Маразефті Теодосула. Причини, чому загальні збори не відбулися: 
річні загальні збори акціонерів відбулися 28.04.2017 року.
6. Інформація про дивіденди 
Опис: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 рроку 
дивiденди за 2016 рiк не нараховувались та не виплачувались. Рiшення 
про виплату дивiдендiв за звiтний 2017 рiк буде розглядатись на чергових 
зборах акцiонерiв, якi вiдбудуться 26 квiтня 2018 року.
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 Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ФаРмаЦевтиЧНа ФІР-

ма «даРНиЦя»
2. Код за ЄДРПОУ
00481212
3. Місцезнаходження
02093 місто Київ вулиця Бориспільська, 13
4. Міжміський код, телефон та факс
0(44) 566-68-78 0(44) 568-32-10
5. Електронна поштова адреса
equity@darnitsa.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації
http://darnitsa.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

ІІ. текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2018 року, 
Загальні збори акціонерів ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру пра-
вочинів: попередньо схвалено та надано попередню згоду на вчинення 
Товариством протягом одного року з дня проведення цих загальних збо-
рів наступних значних правочинів, предметом яких є:

- залучення боргового фінансування;
- іпотека;
- застава рухомого майна; 

- придбання основних засобів; 
-витрати, пов’язані із запровадженням нових технологій, наукових 

досліджень та модернізації виробничих процесів;
- придбання сировини та матеріалів;
- поставка продукції власного виробництва;
- купівля-продаж продукції власного виробництва;
- участь у збільшенні статутного капіталу інших юридичних осіб;
- поруки по зобов'язанням третіх сторін;
- купівля – продаж цінних паперів.
Ціна (сума) кожного окремого, попередньо схваленого, правочину не 

повинна перевищувати суму 1 500 000 000 (один мільярд п`ятсот міль-
йонів) гривень 00 копійок, або відповідного еквівалента в іноземній ва-
люті.

Гранична сукупна вартість правочинів: 1500000 тис. грн.;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 3080918 тис. грн.;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках): 48,68679%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 561 024;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 561 023;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 561 023;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
ІIІ. Підпис

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

2. Генеральний директор   діденко С.в.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  26.04.2018р.
  (дата)

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ФаРмаЦевтиЧНа ФІРма «даРНиЦя»

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «дтР», 
22949472, вул. Кіквідзе ,18-А, м. Київ, 
Печерський, 01103, 044 2725963

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

26.04.2018

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

www.dtr.emitent.in.ua

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "дата-
ГРуП", 31720260м. Київ , -, 
03057, м. Київ, Смоленська, 31-33 
044,

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

27.04.2017

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

www.datagroup.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«уПРавлІННя меХаНІЗаЦІЇ І 

автотРаНСПоРту»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І 
АВТОТРАНСПОРТУ», 05415473, 
вул.В.Кільцева, 2, с.П.Борщагівка, 
Києво-Святошинський р-н, Київ-
ська обл, 08130, (044) 273-60-20

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

26.04.2018

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

05415473.infosite.com.ua

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво 
«НаБеРеЖНа-ІНвеСт», 
34818125, Набережно-Хрещатицька, 
буд. 14, м. Київ, 04070, (044) 585-6000

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

26.04.2018

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

http://naberegnaja.jimdo.com/
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Річна інформація  
емітента цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА 
КОМПАНIЯ" , 34221158Одеська , 
Приморський, 65007, м. Одеса, 
вул. Новощепний ряд, 5 (048) 777-74-85,

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

27.04.2018

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

bus.emitents.od.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Економiчнi 
прiоритети", 34995264 Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська 
фiрма "Економiчнi прiоритети", 34995264

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

Загальні збори проводились 11 04.2017 р.
Кворум – 99,74%.
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 
2016 р.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 
2016 р.
4. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї за 2016 р.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 
2016 р.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства 
за 2016 р.
7. Внесення змiн до складу органiв 
управлiння та контролю Товариства. 
Вирiшили:
1). Затвердити наступний склад лiчильної 
комiсiї
Голова комiсiї: - Шкатула Галина Iванiвна;
Члени комiсiї: - Назаренко Тетяна 
Леонiдiвна, 
- Рипунь Наталiя Борисiвна.

2). Затвердити звiт Генерального директо-
ра про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
3). Затвердити звiт Наглядової ради Това-
риства за 2016 рiк.
4). По четвертому питанню порядку денно-
го виступила член Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства Бербега Т.Л., яка оголосила звiт та ви-
сновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 
5). Затвердити рiчний звiт та баланс Това-
риства за 2016 рiк.
6). В зв’язку вiдсутнiстю прибутку за 
пiдсумками дiяльностi Товариства в 2016 р. 
нарахування та виплату дивiдендiв не 
здiйснювати
7). Змiни до складу Наглядової ради та 
Ревiзiйної комiсiї Товариства не вносити.

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 87196 86835
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3939 13336
Довгострокові фінансові інвестиції 65862 56570
Запаси 1476 1508
Сумарна дебіторська заборгованість 76 121
Грошові кошти та їх еквіваленти 409 149
Власний капітал -21607 -13174
Статутний капітал 617 617
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -23065 -14632
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 99107 92020
Поточні зобов'язання і забезпечення 9696 7989
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.03419 -0.002677
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.03419 -0.002677

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2466616 2466616
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “ЧоРНомоРСьКа тРаНСПоРтНа КомПаНIя”

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 «КОРIС УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ 20058906
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Димитрова 5, 

корпус 10-А, 5-й поверх
4. Міжміський код, телефон та факс +380442398800 +38044 239 88 01
5. Електронна поштова адреса kshustorovich@coris.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http//20058906.smida.gov.ua

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 попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв – 24.04.2018р.;
Вiдомостi щодо правочинiв, iз зазначенням, зокрема їх характеру: Рiчними 
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КОРIС УКРАЇНА», Протокол  
№ 240418 вiд 24.04.2018р., прийнято рiшення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення, а саме, укладан-

ня Товариством правочинiв, договорiв щодо надання або отримання по-
слуг, виконання доручень, виконання робiт, вiдчудження та придбання, 
отримання в управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв), 
рухомого та нерухомого майна, оборотних i необоротних активiв, iнших 
матерiальних цiнностей, фiнансової допомоги, поруки (гарантiї), застави та 
iнших правочинiв щодо забезпечення виконання зобов’язань, тощо;
Гранична сукупна вартiсть правочинiв (тис.грн.) –2 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(2017) (тис.грн.) – 7 018 тис. грн.; 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2017) (у 
вiдсотках): 28,45%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 522 785 , кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 522 785 голосiв, що 
дорiвнює 99,8307 % голосiв акцiонерiв Товариства вiд загальної кiлькостi 
акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» -1 522 785 та 
«проти» - 0, рiшення прийнято.

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 шусторович Костянтин 

володимирович
Генеральний директор (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «КоРIС уКРаЇНа»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КОРIС УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ 20058906
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5, 

корпус 10-А, 5-й поверх
4. Міжміський код, телефон та факс +380442398800 +38044 239 88 01
5. Електронна поштова адреса kshustorovich@coris.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http//20058906.smida.gov.ua

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

II. текст повідомлення
24 квiтня 2018 року Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ 

«КОРIС УКРАЇНА» (Протокол № 240418 вiд 24.04.2018р.) прийнято рiшення 
про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: припинено повноважен-
ня Єдиного члена Наглядової Ради ПрАТ «Корiс Україна», Пешкової Олени 
Анатолiївни. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону 

України «Про захист персональних даних» посадова особа не надала зго-
ди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Особа не володiє па-
кетом акцiй Товариства. Строк перебування на посадi Єдиного члена На-
глядової ради - з 09.10.2015 р. 

24 квiтня 2018 року Рiчними Загальними зборами акцiонерiв  
ПрАТ «КОРIС УКРАЇНА» (Протокол № 240418 вiд 24.04.2018р.) прийнято 
рiшення про змiну складу посадових осiб товариства, а саме: про обрання 
Членом Наглядової Ради Товариства Пешкову Олену Анатолiївну строком 
на три роки. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону 
України «Про захист персональних даних» посадова особа не надала зго-
ди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не 
володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства не є представни-
ком акцiонера, вiдповiдає вимогам, що ставляться законодавством до не-
залежних директорiв, тож є незалежним директором.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади шусторович Костянтин 

володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «КоРIС уКРаЇНа»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«малиНове»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, іден-
тифікаційний код згідно з Єдиним дер-
жавним реєстром юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та громадських 
формувань, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Малинове»; 30249520; 09623, 
Київська, Рокитнянський р-н, 
с. Ромашки, вул. Покровська, 22 А; 
(04562) 5-17-54

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

27.04.2018

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

http://malunove.pat.ua

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Міжнародний інститут 
аудиту», 21512649

5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори відбулись 25.04.2017 р. Загальні збори проводились 
за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицій по питанням по-
рядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціо-
нерів не надходило. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства 
(Обрано лічильну комісії у складі 3 осіб). 2. Прийняття рішення з питань по-
рядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства, установлення 
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування (Прийнято рі-
шення з питань порядку проведення зборів, установлено порядок та спосіб 
засвідчення бюлетенів для голосування). 3. Затвердження річного звіту Ди-
ректора про результати діяльності Товариства у 2016 р. та прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду (Річний звіт затвердили. Роботу визнали 
задовільною). 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 
р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (Звіт затвердили. Ро-
боту визнали задовільною). 5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по 
річному звіту та балансу Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду (Висновок затвердили. Річний звіт та баланс за 
2016 р. визнано такими, що складені відповідно до законодавства. Роботу 
визнали задовільною). 6. Затвердження річного звіту та балансу Товари-
ства за 2016 рік (Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2016 р.). 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за резуль-
татами діяльності у 2016 році (Вирішили збитки 2016 р. покрити за рахунок 
прибутку майбутніх періодів). 8. Затвердження плану розвитку Товариства 
на 2017 рік (Затвердили план розвитку Товариства на 2017 рік). 9. Про зміну 
типу та найменування Товариства (Вирішили змінити тип з публічного на 
приватне. Змінено найменування Товариства на таке - Приватне акціонер-
не товариства «МАЛИНОВЕ» (ПРАТ «МАЛИНОВЕ»). 10. Внесення змін до 
Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції 
(Затвердили нову редакцію статуту). 11. Про скасування внутрішніх поло-
жень Товариства (скасовано Положення

про загальні збори та Положення про Наглядову раду). 12. Про затверджен-
ня нових внутрішніх положень Товариства (Затверджено Положення про 
загальні збори та Положення про Наглядову раду). 13. Про відкликання 
членів Наглядової ради Товариства (Відкликано членів Наглядової ради). 
14. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства (За-
тверджено склад у кількості 3 осіб). 15. Про обрання членів Наглядової 
ради Товариства (Обрано наглядову раду у кількості 3 осіб). 16. Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 
що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради (Затверджено у мови до-
говорів. Винагорода не передбачена. Уповноважено підписати договори 
Директора Товариства). 17. Про відкликання членів Ревізійної комісії Това-
риства (Відкликано членів Ревізійної комісії). 18. Про обрання членів Реві-
зійної комісії Товариства (Обрано членів ревізійної комісії). 19. Про затвер-
дження умов цивільно-правових або трудових договорів, які будуть 
укладатися із членами Ревізійної комісії Товариства, а також обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ревізійної ко-
місії від імені Товариства (Затверджено умов цивільно-правового договору. 
Винагорода не передбачена. Уповноважено підписати договори Директора 
Товариства). 20. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством 
значних правочинів (Надано попередню згоду на вчинення значних прави-
чинів. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 503000 тис. грн.)
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та 

попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 223324 247096
Основні засоби (за залишковою вартістю) 184653 163340
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1245 3489
Сумарна дебіторська заборгованість 4541 36304
Гроші та їх еквіваленти 24705 13552
Власний капітал 65508 65146
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 100 100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 65408 65046
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1514 5884
Поточні зобов’язання і забезпечення 156302 176066
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 3,62 (75,02)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

3,62 (75,02)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 100000 100000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
“ФаРмаЦевтиЧНа ФІРма “даРНиЦя”

РІЧНа ІНФоРмаЦІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної особи, 
місцезнаходження, міжміський код і 
телефон емітента.

Приватне акціонерне 
товариство "Фармацевтична 
фірма "Дарниця", 00481212, 
вулиця Бориспільська, 13, 
місто Київ, Дарницький р-н, 
02093, Україна, 0(44) 
566-68-78

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

27.04.2018 року

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

http://darnitsa.ua

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

ТОВ "Аудиторська компанія 
"П.С.П. Аудит", 36412992

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 12.04.2017 року. Кворум 
зборів: 99,96% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.
2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.
3.Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 
2016р. в цілому.
4.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-
ства за 2016р.
5.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року.
6.Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції.
7.Затвердження нових редакцій внутрішніх положень про Загальні збори, 
Наглядову раду, обіг акцій та Виконавчий орган Товариства. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не-
має.
Результати розгляду питань порядку денного: підсумки голосування на 
Загальних зборах ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», які відбулися 
12 квітня 2017р.:
- затверджено звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016р.; 
- затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.;
- затверджено річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 
2016р. в цілому;
- затверджено наступний порядок розподілу прибутку за результатами ді-
яльності за 2016р.: прибуток в розмірі 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйо-
нів) гривень 00 копійок направити на поповнення резервного фонду. За-
лишок чистого прибутку, розмір суми якого становить 729 377 106,28 
(сімсот двадцять дев’ять мільйонів триста сімдесят сім тисяч сто шість) 
гривень 28 копійок, залишити в розпорядженні Товариства направивши 
на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не виплачу-
вати;
- попередньо схвалено та надано попередню згоду на вчинення Товари-
ством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів на-
ступних значних правочинів, предметом яких є: залучення боргового фі-
нансування, іпотека, застава рухомого майна, придбання основних 
засобів, витрати, пов’язані із запровадженням нових технологій, наукових 
досліджень та модернізації виробничих процесів, придбання сировини та 
матеріалів, поставка продукції власного виробництва, купівля-продаж 
продукції власного виробництва та купівля - продаж цінних паперів;
- затверджено зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції;
- затверджено Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції, 
Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції, Положення 
про обіг акцій Товариства у новій редакції, Положення про Виконавчий 
орган Товариства у новій редакції, визначили такими, що втратили чин-
ність, з моменту прийняття нових редакцій, наступні внутрішні положення: 
Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову 
раду Товариства затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів від 
15.04.2015р., Положення про обіг акцій Товариства затверджене рішен-
ням Загальних зборів акціонерів від 17.04.2013р. та Положення про ви-
конавчий орган Товариства затверджене рішенням Загальних зборів акці-
онерів від 09.07.2014р.

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 22.11.2017 року. 
Кворум зборів: 99,96% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Звіт Генерального директора щодо стану реалізації корпоративних прав 
Товариства.
2.Визначення інвестиційної діяльності одним з напрямків для розвитку 
Товариства.
3.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року.
4.Визначення необхідності відкриття філій та представництв Товариства 
в інших країнах для збільшення географії ринків збуту.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не-
має.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: На-
глядова рада ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». 
Результати розгляду питань порядку денного: підсумки голосування на 
Загальних зборах ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», які відбулися 
22 листопада 2017р.: 
- затверджено звіт Генерального директора щодо стану реалізації корпо-
ративних прав Товариства; 
- визначено інвестиційну діяльність одним з напрямків для розвитку Това-
риства та доручено Генеральному директору та Наглядовій раді Товари-
ства забезпечити ефективний розвиток інвестиційної діяльності Товари-
ства шляхом вчинення юридично значимих дій та прийняття всіх 
необхідних для цього рішень;
- попередньо схвалено та надано попередню згоду на вчинення Товари-
ством протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів на-
ступних значних правочинів, предметом яких є: - купівля корпоративних 
прав юридичних осіб, які будуть займатися інвестиціями в цінні папери та 
в інші фінансові інструменти на загальну суму до 2 000 000 000 грн. (два 
мільярди гривень), - заснування юридичних осіб, які будуть займатися ін-
вестиціями в цінні папери та в інші фінансові інструменти та формування 
їх статутного капіталу на загальну суму до 2 000 000 000 грн. (два мільяр-
ди гривень), - залучення боргового фінансування шляхом розміщення 
раніше випущених облігацій на вторинному ринку на загальну суму до  
2 000 000 000 грн. (два мільярди гривень), - залучення боргового фінансу-
вання від фінансових установ (банків) на загальну суму до 2 000 000 000 грн. 
(два мільярди гривень), - забезпечення виконання Товариством чи інших 
осіб своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, по-
руки, гарантії, іпотеки) на загальну суму до 2 000 000 000 грн. (два мільяр-
ди гривень), - придбання та продаж облігацій внутрішньої державної по-
зики на загальну суму до 15 000 000 000 грн. (п'ятнадцять мільярдів 
гривень),- придбання та продаж акцій емітентів на загальну суму до  
2 000 000 000 грн. (два мільярди гривень), - надання дозволу на викорис-
тання об'єкта права інтелектуальної власності на загальну суму до  
1 000 000 000 грн. (один мільярд гривень), - розміщення депозитних вкла-
дів на суму до 2 000 000 000 грн. (два мільярди гривень);
- визнано задовільною динаміку збільшення географії ринків збуту Това-
риства та визначено відсутність необхідності відкриття філій та представ-
ництв Товариства на даний момент.
6. Інформація про дивіденди. В 2016 році та в 2017 році на Загальних 
зборах акціонерів прийнято рішення дивіденди не виплачувати. 

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.) 
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 3080918 2734590
Основні засоби (за залишковою вартістю) 564657 562908
Довгострокові фінансові інвестиції 301825 279884
Запаси 538043 589588
Сумарна дебіторська заборгованість 801198 687243
Грошові кошти та їх еквіваленти 106974 16674
Власний капітал 2438625 2096514
Статутний капітал 179528 179528
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1111505 784394
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 310157 8291
Поточні зобов'язання і забезпечення 332136 629785
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський 
код і телефон емітента.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТУРБОАТОМ», 05762269, 
просп. Московський, 199, м. Харків, 
Харківський, Харкiвська область, 
61037, УКРАЇНА, (057) 349-22-92

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

26.04.2018

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

www.turboatom.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності.

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Ернст енд Янг 
Аудиторські послуги», 33306921

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 20.04.2017 року. Кворум 
зборів: 91,79% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах: 
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних збо-
рів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної 
комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
9. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивіден-
дів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів На-
глядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з члена-
ми Наглядової ради Товариства. 
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, вартість яких буде перевищувати 25% вартості активів Товари-
ства за даними останньої річної фінансової звітності.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, вартість яких буде перевищувати 50% вартості активів Товари-
ства за даними останньої річної фінансової звітності.
Результати розгляду питань порядку денного: 
З питання №1:
1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:
• Краснікова Наталія Миколаївна – Голова комісії
• Михайлюков Володимир Петрович – член комісії;
• Мороз Валентин Анатолійович – член комісії;
• Роменська Олена Анатоліївна – член комісії;
• Недашківська Ольга Миколаївна – член комісії;
• Коробова Тетяна Юріївна – член комісії; 
• Бочанова Олена Михайлівна – член комісії.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання по-
кладених на них обов’язків у повному обсязі.
З питання №2:
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних 
зборів Товариства (далі – збори):
Звіт Дирекції Товариства – до 20 хв.
Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням 
порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з за-
значенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). 
Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду 
питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетеня-
ми. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний 
проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду пи-
тання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціо-
нер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція 
надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на 
голосування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування за-
гальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу 
Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані 
таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома 
кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів 
можна віддати тільки цілу кількість голосів.
Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосу-
ванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними 
вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціоне-
рів порівняно з іншими кандидатами.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лі-
чильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати 
голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або по-
значив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у 
разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу 
кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. 
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час 
підрахунку голосів.
Бюлетені для голосування засвідчується перед їх видачею акціонеру (його 
представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах 
підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товари-
ства.
З питання №3: Взяти до відома звіт Дирекції про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
З питання №4: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про робо-
ту за 2016 рік. 
З питання №5: рішення не прийнято.
З питання №6:Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуван-
ням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «ЕРНСТ енд Янг 
Аудиторські послуги» думки із застереженням під час проведення аудиту 
фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2016 році.
З питання №7: 1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 
2017 рік; 2. Враховуючи, що одним з пріоритетних напрямів діяльності То-
вариства на 2017 рік є необхідність посилення впливу наглядової ради на 
формування та реалізацію стратегії діяльності Товариства, затвердити По-
ложення про принципи формування наглядової ради публічного акціонер-
ного товариства «Турбоатом».
З питання №8: Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017-
2018 роки: провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення при-
бутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.
З питання №9: Створити фонд технічного переоснащення Товариства, пе-
редбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно 
за погодженням з наглядовою радою Товариства.
З питання №10: 1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством 
за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з ураху-
ванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» 
та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. № 120 «Про за-
твердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямо-
вується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської 
діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких 
є корпоративні права держави», наступним чином:
• 50 % на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
• До резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сфор-
мовано в повному обсязі;
• 15% на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
• 35% на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, пе-
редбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік. 
2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи 
Товариства за 2016 рік у розмірі 532 664,00 тис.грн. 
3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпо-
середньо акціонерам в порядку, встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку.
З питання №11: Припинити повноваження Наглядової ради товариства у 
повному складі.

ПуБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «туРБоатом»
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З питання №12: Обрати членами Наглядової ради Товариства:
1 Парфененка Дмитра Миколайовича - представника ФДМУ;
2. Асташева Євгена Вікторовича - представника ФДМУ; 
3. Візіра Олександра Сергійовича - представник ФДМУ;
4. Денисенка Віталія Миколайовича - представника ФДМУ;
5. Уманську Олену Петрівну - представника ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ КУА 
«Сварог Ессет менеджмент».
З питання №13: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укла-
датимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2. Надати Генерально-
му директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових 
договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
З питання №14: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів – укладення договорів (контрактів) щодо реалі-
зації Товариством продукції власного виробництва, які укладатимуться 
протягом року з дати прийняття цього рішення, та будуть вчинятися Това-
риством та підписуватися посадовою особою відповідно до Статуту та ви-
даної довіреності, оскільки прогнозована сукупна ринкова вартість цих 
правочинів буде перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності, а їх гранична сукупна ринко-
ва вартість не перевищуватиме 50% вартості активів Товариства за дани-
ми останньої річної фінансової звітності.
З питання №15: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, сукупна вартість яких буде перевищувати 50% 
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті, які укладатимуться протягом року з дати прийняття цього рішення, та 
будуть вчинятися Товариством та підписуватися посадовою особою відпо-
відно до Статуту та виданої довіреності, у тому числі: 
• Проект реконструкції енергетичного обладнання на Кременчукській ГЕС, 
на Дніпродзержинській ГЕС, на ДніпроГЕС-2, граничною сукупною вартіс-
тю правочинів 160 000 000 євро (без урахування ПДВ);
• Поставка чотирьох комплектів паротурбінних установок у рамках реаліза-
ції проекту будівництва ТЕС «Хормозган» в Ісламській Республіці Іран гра-
ничною вартістю правочину 114 000 000 євро (без урахування ПДВ).
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Фонд державного майна України, ПЗНВІФ «Сьомий» КУА «Сварог Ессет Ме-
неджмент» - юридична особа, що володіє більше 10 відсотків акцій емітента.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 03.10.2017 року. Кво-
рум зборів: 16,27% до загальної кількості голосів.
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загаль-
них зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій 
редакції.
5. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з чле-
нами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з членами Наглядової ради.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Фонд державного майна України.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Дирекція 
Товариства
Позачергові загальні збори не відбулися з причини відсутності кворуму.

6. Інформація про дивіденди 
За результатами звітного 

періоду
У звітному періоді

за простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

532664000 0 532664000 0

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн

1,26 0 1,26 0

Сума виплачених/ 
перерахованих 
дивідендів, грн

498966528,95 0 799486106,14 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

29.06.2017 29.06.2017

Опис
Річним загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 
20.04.2017  р., було прийнято рішення:
1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону 
України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Ка-
бінету Міністрів України від 01.03.2017 р. № 120 «Про затвердження базо-
вого нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на ви-
плату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 
2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпора-
тивні права держави», наступним чином:
- 50 % на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сфор-
мовано в повному обсязі;
- 15% на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 35% на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, пе-
редбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік. 
2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи 
Товариства за 2016 рік у розмірі 532 664,00 тис.грн. 
3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпо-
середньо акціонерам в порядку, встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку.
Наглядовою радою ПАТ «Турбоатом» (Протокол №10-НР від 14.06.2017 р.) 
було встановлено наступне: 
1. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 
за простими акціями ПАТ « Турбоатом» за результатами діяльності Товари-
ства у 2016 році – 29.06.2017 року.
2. Розмір дивідендів на 1 акцію - 1,260754 грн.
3. Строк виплати дивідендів з 01.09.2017 по 20.10.2017. Виплата дивіден-
дів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.
Дивіденди на державну частку корпоративних прав сплачено в повному 
обсязі.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №82».

2. Код за ЄДРПОУ 03448244
3. Місцезнаходження вул. Леніна, будинок,144 місто Мена, 

Чернігівська обл., 15600.
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04644) 2-36-25, (04644) 2-19-00

5. Електронна поштова адреса drsumena82@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

шбу82.in.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2018 р. (Протокол № 1 від 

25.04.2018р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом одного 
року з дня проведення рiчних Загальних зборiв. Характер правочинiв: при-
дбання основних та оборотних засобiв, здiйснення фiнансових iнвестицiй, 
реалiзацiя продукцiї, отримання кредитiв, позик, надання в оренду й 
експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Гранична су-
купна вартiсть правочинiв складає 15 000 тис. грн. Вартiсть активiв за да-
ними фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 28 935 тис.грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними 
фiнансової звiтностi за 2017 рiк - 52 %. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй – 319 670 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах – 319 670 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» – 319 670 штук, «проти» прийняття рiшення - 0 штук.

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

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

М.П. 25.04.2018
(дата)

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«шляХове РемоНтНо-БудІвельНе уПРавлІННя №82»
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «ПеРеСтРа-
ХувальНе товаРиСтво 
«ЄвРоПолIС», 21510644м. Київ, 
Шевченкiвський, 01032, м. Київ,  
вул. Старовокзальна, 13 0442369558,

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

26.04.2018

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

www.evropolis.kiev.ua

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

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

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

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

ПРиватНе 
аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «ЖлК-уКРаЇНа», 
00445794, вул. Сквирське 
шосе, 176, м. Біла Церква, Київська 
область, 09100, (04563) 6-14-38

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

26.04.2018

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

jlc-ukraine.com.ua

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "тоП Нет", 
30857113м. Київ , Голосiївський, 
03187, м. Київ, 
Ак. Заболотного, 48 А 044,

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

27.04.2018

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

http://topnet.ua/

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«моНомаХ»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя емІтеНта ЦІННиХ ПаПеРІв За 2017 РІК
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄдРПоу, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МОНОМАХ», 
19421419, вул. Комунальна, 10, 
с.м.т. Велика Димерка, Бровар-
ський р-н, Київська обл, 07442, 
(044) 331-61-08

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

26.04.2018

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

www.monomakh.com.ua

виправлення до Повідомлення про виникнення особливої 
інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВЕЛС» (код 

за ЄДРПОУ 19022263,місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця 
Городецького,11-Б, тел.0442777220, електронна поштова адреса: 
wealth@wealth.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації:  
http://wealth.com.ua/informatsiya-do-oprylyudnennya/, повідомляє, що в 
публікації про виникнення особливої інформації , опублікованій в Бю-
летені «Відомості НКЦПФР» №226 від 28 листопада 2017 року було 
допущено технічну помилку ( не в повному обсязі розкрита інформа-
ція), зокрема, в інформації інші посади, які обіймала член Наглядової 
ради Волкова Зоряна Федорівна протягом останніх п’яти років. Вважа-
ти вір ним:

Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.11.2017р., 
протокол №43. Обрано членом Наглядової ради Волкову Зоряну 
Федорiвну. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Акцiями не володiє. Представник акцiонера ТОВ «Стальбудпроект» 
( акцiонерТОВ «Стальбудпроект» володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента - 9,9975%). Строк призначення - 3 роки. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади:заступник директора 
ТОВ  «Аркада-Житлосервiс» з 08.11.10р. i до теперiшнього часу (осно-
вне мiсце роботи);заступник директора ТОВ «Промiнь-С» з 12.03.12р. 
i до теперiшнього часу (за сумiсництвом), директор ТОВ «Стальбуд-
проект» з 20.04.15р. i до теперiшньго часу (за сумiсництвом). Особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Голова правління
Прат СК «велС»  Санченко в.я.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
 «СтРаХова КомПаНІя «велС»

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «ХаРЧо-
ПРодтоРГ», 13733276, 
вул. Набережна, буд. 7Д, м. 
Вишгород, Київська область, 07300, 
Україна, (04596) 5-49-21

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

26.04.2018

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

http://hptv.com.ua

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «ПРеСтиЖ 
ГРуП», 33103761, Лєскова, б.9, 
м. Київ, Печерський, 01011, Україна, 
044-569-64-21

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

24.04.2018 р.

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

http:// 33103761.smida.gov.ua/
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя емітента цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжмісь-
кий код і телефон емітента.

Публічне акціонерне товари-
ство «ОКСІ БАНК», 09306278, 
Газова,17, м. Львів, Галицький, 
Львiвська область, 79019, 
Україна, (032)2323735

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

26.04.2018

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

www.okcibank.com.ua/pro-bank/
zvitnist

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності.

Товаритсво з обмеженою 
відповідальністю Аудиторська 
фірма «Украудит ХХІ - Захід», 
30203617

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 20.04.2017 року. 
Кворум зборів: 94,5379% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління  
ПАТ «ОКСІ БАНК» про фінансово-господарську діяльність у 2016р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної 
ради ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2016р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновку Реві-
зійної комісії по фінансово-господарській діяльності та балансу  
ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Аудиторського висно-
вку про повноту та достовірність річної звітності ПАТ «ОКСІ БАНК» за 
2016 рік. 
6. Затвердження фінансових результатів роботи ПАТ «ОКСІ БАНК» за 
2016р. та розподіл прибутку. 
7. Оцінка роботи Правління, Спостережної ради та Ревізійної комісії.
8. Розгляд питання про основні напрямки роботи ПАТ «ОКСІ БАНК» 
на 2017 рік, розгляд пропозицій Правління та Спостережної ради.
9. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду 
ПАТ  «ОКСІ БАНК».
10. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію 
ПАТ  «ОКСІ БАНК».
11. Припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «ОКСІ 
БАНК».
12. Про зміну кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ОКСІ 
БАНК».
13. Обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК».
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ 
БАНК».
15. Про зміну кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК».
16. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК».
17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 
членами Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» та визначення осіб, 
уповноважених на підписання договорів з Головою та членами Спо-
стережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК».
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надавались.
Результати розгляду питань порядку денного: 
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
Обрати секретарем зборів Баляш О. М.
Створити лічильну комісію в складі 2-х осіб: Косьоровський Ю. Е. - 
голова комісії, Лазюк С. В. - член комісії.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити звіт Правління ПАТ «ОКСІ БАНК» про фінансово - госпо-
дарську діяльність Банку за 2016 рік.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2016р.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити Висновок Ревізійної комісії по перевірці фінансово-
господарської діяльності банку за 2016 рік.
ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ:
1. Прийняти до відома Висновок незалежних аудиторів ТзОВ АФ 
«Украудит ХХІ-Захід», який підтверджує, що річна фінансова звітність

достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан 
Банку станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати, рух 
грошових коштів і наявність власного капіталу за підсумками звітного 
року, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності.
2. Правлінню Банку, врахувати зауваження незалежних аудиторів, 
протягом 2017 року досягнути збалансованості між строками і сумами 
погашення розміщених активів та строками і сумами виконання 
зобов’язань Банку у короткостроковому та довгостроковому сегмен-
тах.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:
1. Затвердити фінансову звітність ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2016 рік.
2. Розподілити прибуток ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2016р. в розмірі  
627 993,25 грн., наступним чином:
2.1. на формування резервного фонду скерувати 31 399,66 грн. (5% 
прибутку), 
2.2. залишити у розпорядженні ПАТ «ОКСІ БАНК» кошти у розмірі 
596 593,59 грн.
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:
Роботу Правління, Спостережної ради Банку та Ревізійної комісії в 
2016 році визнати задовільною.
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити основні (стратегічні) напрямки роботи Банку на 2017 рік.
ПО ДЕВ»ЯТОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду  
ПАТ «ОКСІ БАНК».
ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію  
ПАТ «ОКСІ БАНК».
ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:
Достроково припинити повноваження наступних членів Спостережної 
ради ПАТ«ОКСІ БАНК»: Жука Олександра Володимировича, Баляша 
Олега Григорійовича, Яремця Володимира Івановича (представника 
ТзОВ «Меркурій-Україна), Голуба Олександра Миколайовича (неза-
лежний кандидат), Савран Ірини Юріївни (незалежний кандидат).
ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:
Встановити склад Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» в кількості  
5 (п’яти) осіб, строк повноважень 1 (один) рік.
ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:
Обрати членами Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК»: Жука Олек-
сандра Володимировича, Баляша Олега Григорійовича, Яремця Во-
лодимира Івановича (представника ТзОВ «Меркурій-Україна), Соло-
вія Михайла Миколайовича, Стецько Наталію Богданівну.
ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:
Достроково припинити повноваження наступних членів Ревізійної ко-
місії ПАТ «ОКСІ БАНК» Баляш Оксани Миколаївни, Негоди Оксани 
Вікторівни, Ярмолюк Ренати Тадеушівни..
ПО П»ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:
Встановити склад Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК» в кількості  
3 (трьох) осіб, строк повноважень 3 (три) роки.
ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:
Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК» строком на  
3 роки наступних осіб: Баляш Оксану Миколаївну, Негоду Оксану Ві-
кторівну (представника ТОВ «Техпромвироби), Ярмолюк Ренату Та-
деушівну (представника ТзОВ «Меркурій-Україна»).
ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:
1. Затвердити розмір винагороди для членів Спостережної ради 
ПАТ «ОКСІ БАНК», що працюють в банку на штатних посадах членів 
Спостережної ради відповідно штатного розпису.
2. Затвердити тарифи для розрахунку винагороди членам Спосте-
режної ради за роботи згідно цивільно-правових договорів в тих же 
межах.
3. Надати Голові Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» та Заст. Голо-
ви Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» право укладати (при необ-
хідності) з членами Спостережної ради відповідні цивільно-правові 
та/або трудові договори з визначенням розміру винагороди в сумах, 
відповідно до штатного розпису та/або тарифів, строком до трьох ро-
ків включно.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, диві-
денди не нараховувались та не виплачувались

ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«оКСІ БаНК»
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

ПРиватНе 
аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «металуРГIйНий 
КомБIНат «аЗов-
Сталь», 
00191158, Донецька область , 
87500, м. Марiуполь, вулиця 
Лепорського, буд.1; 
+380629467955

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

26.04.2018р.

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

http://azovstal.metinvestholding.com 

Генеральний директор 
ПРат «мК «аЗовСталь»  е.о. Цкітішвілі

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПуБлIЧНе 

аКЦIоНеРНе товаРиСтво По ГаЗоПоСтаЧаННЮ 
та ГаЗиФIКаЦIЇ «КоЗоваГаЗ» 2. Код за ЄДРПОУ: 21131864  
3. Місцезнаходження: 47600, Тернопільська обл., смт. Козова, вул. І.Франка,11 
4. Міжміський код та телефон, факс: (03547)2-14-71, (03547)2-14-26 
5. Електронна поштова адреса gaz@ko.te.ua 6.Адреса сторінки в мережі 
інтернет http://kozovagaz.tgaz.te.ua 7. Вид особливої інформації: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.II. Текст повідомлення: Загальни-
ми зборами акціонерів 24.04.2018р.(протокол №1) прийнято рішення при-
пинити повноваження у зв’язку із закінченням строку повноважень: голови 
Наглядової ради Кібук Людмили Дмитрівни, (посадова особа не дала згоди 
на розкриття паспортних даних). Розмір пакету акцій 0%. Термін перебу-
вання на посаді 1 рiк. члена Наглядової ради Пташник Наталiю Iгорiвну – 
представника акцiонера ПАТ «Козовагаз» Горпиняк Василя Михайловича 
(посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр па-
кету акцiй 0%. Термiн перебування на посадi 1 рiк.;члена Наглядової ради 
Ярецької Надiї Зiновiївни – представника акцiонера ПАТ «Козовагаз» Сто-
лярської Надiї Валентинiвни (посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%. Термiн перебування на посадi 

1 рiк.Загальними зборами акціонерів 24.04.2018р.(протокол №1) прийнято 
рішення обрати на посаду: голови Наглядової ради Караванського Володи-
мира Олеговича - представника акцiонера ПрАТ «Тернопiльгаз» (посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 
0%. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду першого заступника голови 
правлiння ПрАТ «Тернопiльгаз». Термiн призначення 1 рiк.члена Наглядо-
вої ради Пташник Наталiю Iгорiвну – представника акцiонера ПАТ «Козова-
газ» Горпиняк Василя Михайловича (посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%. Протягом останнiх 
5  рокiв обiймає посаду майстра Козiвського УЕГГ ПрАТ «Тернопiльгаз». 
Термiн призначення 1 рiк. члена Наглядової ради Ярецьку Надiю 
Зiновiївну – представника акцiонера ПАТ «Козовагаз» Столярської Надiї 
Валентинiвни (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них). Розмiр пакету акцiй 0%. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду 
начальника вiддiлу облiку природного газу Козiвського УЕГГ 
ПрАТ «Тернопiльгаз». Термiн призначення 1 рiк.Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадові особи немають. Посадові особи 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немають. III. Під-
пис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Голова правління Пат «Козовагаз» в.я.Столярський

РІЧНа ІНФоРмаЦІя емітента цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПуБлIЧНе 
аКЦIоНеРНе товаРиСтво «тоРГРIЧтРаНС», 
03150326, Набережно-Хрещатицька, 14, м. Київ, 04070, (044) 585 60 00.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://torgrichtrans.jimdo.com

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності.: Приватне акціонерне товариство «Аудиторська 
фірма «Аналітик», 14274505.

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 24.04.2017 року. Кворум зборів: 82,989% до загальної кількос-
ті голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Об-
рання голови та секретаря Загальних зборів, членів лічильної комісії.  
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Това-
риства. 3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 4. Звіт Наглядової ради за 
підсумками діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. 5. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками 
діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту, затвердження висновків. 6. Затвердження річного звіту та ба-
лансу Товариства за 2016 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку 
та покриття збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог передба-
чених законом. 8. Прийняття рішення про погодження правочинів, здійсне-
них Товариством протягом 2016 року, та попереднє схвалення вчинення 

значних правочинів. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень 
Наглядової ради Товариства. 10. Прийняття рішення про обрання повно-
важень Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорів, 
що укладатимуться з членами Наглядової ради; про встановлення розміру 
винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради То-
вариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку ден-
ного: відсутні. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати Го-
ловою Загальних зборів акціонерів Товариства Колченогову О. К., 
секретарем Зборів - Кравчук Г. Г. Обрати лічильну комісію у складі -Голова 
Лічильної комісії Якобчук О. Є., -член Лічильної комісії Андрейко В. М., 
-член Лічильної комісії Кравчук Г. Г. 2.Затвердити порядок проведення За-
гальних зборів Товариства: 3.Затвердити Звіт Директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 4.Затвердити 
Звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.  
5.Затвердити Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності То-
вариства за 2016 рік. 6.Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 
2016 рік. 7.У зв’язку з тим, що за підсумками діяльності Товариства за 
2016  рік, отриманий прибуток 1475 тис. грн. не покриває збиток Товари-
ства попередніх періодів 2559 тис. грн., а нерзподілений прибуток відсутній 
за результатами діяльності Товариства за 2016 рік, Товариство не в стані 
розподіляти прибуток. 8.Рішення не прийняте. 9. Припинити повноваження 
Наглядової ради в особі Андріанової Т. А. - з 24.04.2017 року. 10. Обрати до 
Наглядової ради 5 осіб: Андріанова Т. А., Колченогова О. К., Яценко В. С., 
Богак М. О., Хотинська О. М. Укласти з ними догвоори та визначити умови 
винагороди. На підписання договорів з членами Наглядової ради уповно-
важити Директора товариства.

6. Інформація про дивіденди: Дивіденди за звітній період не на рахову-
вались та не виплачувались.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“ПIвНIЧНий ГIРНиЧо-ЗБаГаЧувальНий 

КомБIНат”
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 
"ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧ0-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ", 00191023Дніпропетровська, 
50079, мiсто Кривий Рiг, тел. (056) 4006309

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

27.04.2018 року

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

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

Генеральний директор  Г.а. Колдунов
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КиЇвСьКа мІЖНаРодНа ФоНдова БІРЖа»

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Київська міжнародна фондова біржа»
код за ЄДРПОУ 20064500
01033, Україна, м. Київ, Голосіївський р-н, 
вул. Саксаганського,36-В
+380 44 490-57-88

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

27.04.2018 р.

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

http://kise.com.ua/public/File/Norm_docs/
kmfb-rik2017.pdf

Голова Правління  мелесик С.в.

ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«уКРмедІаІНФоРм»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон емітента.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИТСВО «УКРМЕДІАІНФОРМ», 
36346925, вул. Магнітогорська, 1, 
м. Київ, Деснянський р-н, 02094, 
Україна, 044 239-14-70

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

26.04.2018

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

36346925.smida.gov.ua

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності.

Приватне підприємство - Аудитор-
ська фірма «ВЕРІФ-АУДИТ», 
30681472

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2017 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розгляда-
лися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії ПАТ «УКРМЕДІА-
ІНФОРМ». 2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціо-
нерів ПАТ «УКРМЕДІАІНФОРМ». Затвердження регламенту річних 
загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Голови Правління Това-
риства про результати господарської діяльності за 2016 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5. Звіт Ревізійної 
комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. 6. Розподіл прибутку То-
вариства за підсумками 2016 року, прийняття рішення про виплату диві-
дендів. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 8. Визна-
чення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році. 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради То-
вариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з члена-
ми Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової ради. 12. Прийняття рішення 
про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. 13. Обрання 
Ревізійної комісії Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного: Наглядова рада Товариства. Особи, що 
iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: позачерговi 
збори акціонерів в звітному році не скликались та не проводились. Ре-
зультати розгляду питань порядку денного: 1. По першому питанню: 
1.1 Обрали головою лічильної комісії Товариства Мудрика А.М. 2. По дру-
гому питанню: 2.1. Обрали головою Зборів Асланяна Е., а секретарем 
Зборів – Левченка Н.П. 2.2. Затвердили регламент Зборів. По третєму 
питанню: 3.1. Затвердили Звіт Голови Правління Товариства про резуль-
тати господарської діяльності за 2016 рік. 4. По четвертому питанню: 
4.1. Затвердили звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 5. По 
п’ятому питанню: 5.1. Затвердили звіт та висновки Ревізійної комісії Това-
риства за 2016 рік. 6. По шостому питанню: 6.1. Прибуток за підсумками 
2016 року не розподіляли у зв’язку з його відсутністю. 6.2. У зв’язку з від-
сутністю прибутку рішення про виплату дивідендів не приймали. 7. По 
сьомому питанню: 7.1. Затвердили річний звіт Товариства за 2016 рік.
восьмому питанню денного. 8. По восьмому питанню: 8.1.Затвердили 
основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році. 9. По дев»ятому 
питанню: 9.1. Припинили повноваження Наглядової ради Товариства: 
Едварда Асланяна. 10. По десятому питанню: 10.1. Обрали до складу 
Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування: Голова Наглядової 
ради – Едвард Асланян, члени Наглядової ради: Себастієн Рей, Деметра 
Філіпу, Набіл Качау, Гусаченко Олександр. 11. По одиннадцятому питан-
ню: 11.1. Затвердили умови цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради Товариства. 11.2. Уповноважили Го-
лову Правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори 
з членами Наглядової ради Товариства. 12. По дванадцятому питанню: 
12.1. Припинили повноваження Ревізійної комісії Товариства: Гуделова 
Вільхельма Олександровича, Маразефті Теодосула. 13. По тринадцято-
му питанню: 13.1. Обрали до складу Ревізійної комісії шляхом кумулятив-
ного голосування: Голова Ревізійної комісії – Едвард Асланян, члени Ре-
візійної комісії – Маразефті Теодосула. Причини, чому загальні збори не 
відбулися: загальні збори акціонерів відбулися 28.04.2017 року.
6. Інформація про дивіденди 
Опис: Рішенням загальних зборів акціонерів від 28.04.2017 року дивiденди 
за 2016 рiк не нараховувались та не виплачувались. Рiшення про випла-
ту дивiдендiв за звiтний 2017 рiк буде розглядатись на чергових загаль-
них зборах акцiонерiв, які відбудуться 26 квітня 2018 року.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«уКРаЇНСьКа ФІНаНСова ГРуПа» 

Річна інформація емітента цінних паперів 
1. Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова група» (далі – 

Товариство), ідентифікаційний код 14285934, місцезнаходження: Україна, 
01033, м. Київ, Голосіївський район, вул. Саксаганського, 77, (44) 278 64 81.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: до 30.04.2018.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic
&file=index&sid=300.

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх - Аудит»; код 
ЄДРПОУ 33231186.

5. Інформація про загальні збори: 
Річні (чергові) Загальні збори акціонерів Товариства проведені 

20.04.2017, з кворумом зборів 99,928654 % до загальних голосів, за на-
ступним порядком денним, кожне питання якого було розглянуто: 

1) Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ  «УФГ» та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2) Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ  «УФГ».

3) Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФГ».
4) Про звіт Правління Товариства за 2016 рік.
5) Про звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6) Про затвердження висновків (звіту) Ревізора Товариства за 2016 рік.
7) Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової 

звітності Товариства за 2016 рік.
8) Про правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів акці-

онерів ПрАТ «УФГ».
9) Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10) Про затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.
11) Про створення та ліквідацію філій Товариства.
12) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
13) Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватно-

го розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 
додаткових внесків.

14) Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є 
учасниками такого розміщення).

15) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому нада-
ються повноваження щодо вчинення дій та прийняття рішень, передбаче-
них чинним законодавством України, за етапами збільшення статутного 
капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій.

16) Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються 
повноваження проводити дії, передбачені чинним законодавством Украї-
ни, за етапами збільшення статутного капіталу шляхом приватного розмі-
щення додаткових акцій.

Пропозиції до переліку питань порядку денного (проекту порядку ден-
ного) не надходили. 

6. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо ви-
плати дивідендів не приймалось.



№81, 27 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

47

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 «АКЦЕНТ-БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 14360080
3. Місцезнаходження 49074, Днiпро, 

вул.Батумська, буд.11
4. Міжміський код, телефон та факс 0567221152 0567221152
5. Електронна поштова адреса help@a-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

a-bank.com.ua

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

II. текст повідомлення 
Рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 року прийнято 

припинити повноваження Кулiнського Григорія Миколайовича - Члена На-
глядової ради-представника акцiонера Суркiс Марини Ігорівни 

Посадова особа не во.лодіє часткою у статутному капіталі емітента. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадови та корисли-

ві злочини.
Строк протягом якого особа перебувала на посаді з 22.04.2016 р по 

25.04.2018 року.
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено.
Рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 року прийнято 

припинити повноваження Ромазанова Юрія Магомедовича - члена Нагля-
дової ради- представника акціонера Суркiса Григорія Михайловича

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадови та корисли-

ві злочини.
Строк протягом якого особа перебувала на посаді з 22.04.2016 р по 

25.04.2018 року
Рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 року прийнято 

припинити повноваження Самарської Оксани Олександрівни члена нагля-
дової ради - незалежного директора.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадови та корисли-

ві злочини..
Строк протягом якого особа перебувала на посаді з 26.04.2017 року по 

25.04.2018 року.
Рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 року прийнято 

припинити повноваження Моргун Марини Анатоліївни - члена наглядової 
ради - незалежного директора.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадови та корисли-

ві злочини.
Строк протягом якого особа перебувала на посаді з 26.04.2017 р по 

25.04.2018 року.
Рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 року прийнято 

припинити повноваження Сiкун Лариси Василівни Голови Наглядової ради 
- представника акціонера Суркiса Ігоря Рахмiльовича .

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадови та корисли-

ві злочини.
Строк протягом якого особа перебувала на посаді з 22.04.2016 р по 

25.04.2018 року.
Рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 року прийнято 

припинити повноваження Кудiна Олександра Вікторовича Члена Наглядо-
вої ради - представника акціонера Суркiс Світлани Григорівни .

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадови та корисли-

ві злочини.
Строк протягом якого особа перебувала на посаді з 22.04.2016 р по 

25.04.2018 року.
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено.
Загальними зборами акціонерів Банку від 25.04.2018 прийнято рішення 

про припинення повноважень Бичкової Наталiї Анатоліївни - члена Ревізій-
ної комісії . 

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадови та корисли-

ві злочини.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 22.04.2016 по 

25.04.2018.
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено.
Загальними зборами акціонерів Банку від 25.04.2018 рішення про при-

пинення повноважень
Марочкiної Світлани Олександрівни - члена Ревізійної комісії . 
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадови та корисли-

ві злочини.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 22.04.2016 по 

25.04.2018.
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено.
Загальними зборами акціонерів Банку від 25.04.2018 прийнято рішення про 

припинення повноважень Дронової Вікторії Юріївни - голови Ревізійної комісії . 
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадови та корисли-

ві злочини.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 22.04.2016 по 

25.04.2018.
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено.
Рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 року обрано 

Прiмак Наталю Дмитрівну членом Наглядової ради- представником акціо-
нера Суркiса Григорія Михайловича.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадови та корисли-

ві злочини.
Особа обіймала протягом останніх п’яти років посади - ТОВ «Футбольний 

клуб «Динамо» – Київ» - Головний економіст . ТОВ «Українська iнвестицiйна 
компанiя «Укрпромжитлоiнвест» - Генеральний директор (за сумісництвом).

Строк, на який призначено особу до наступних річних Зборів.
Рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 року обрано 

Кудiна Олександра Вікторовича членом Наглядової ради- представником 
акціонера Суркiса Ігоря Рахмiльовича

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадови та корисли-

ві злочини.
Особа обіймала протягом останніх п’яти років посади - директор 

ТОВ  «СТОК-БИЗНЕС», ДП «ГРАНТАВТО» , юрист ТОВ з іноземними 
iнвестiциями «Міжнародна адвокатська компанія «Бi.Ай.еМ.».

Строк, на який призначено особу до наступних річних Зборів.
Рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 року Стратонова 

Сергія Анатолійовича - Членом Наглядової ради-незалежним директором.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадови та корисли-

ві злочини.
Особа обіймала протягом останніх п’яти років посади - Голова Спосте-

режної ради ПАТ Унiверсалбанк; Керівник Напрямку управління та реструк-
туризації активів ПАТ КБ Приватбанк

Строк, на який призначено особу до наступних річних Зборів.
Рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 року Кузьміну 

Світлану Миколаївну - Членом Наглядової ради-незалежним директором .
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадови та корисли-

ві злочини.
Особа обіймала протягом останніх п’яти років посади-Фінансовій дирек-

тор ПАТ «КБ «Фінансова Iнiцiатива» .
Строк, на який призначено особу до наступних річних Зборів.
Рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 року обрано Опа-

латенко Сергія Миколайовича - Членом Наглядової ради-незалежним ди-
ректором .

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. 
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадови та корисли-

ві злочини.
Особа обіймала протягом останніх п’яти років посади - заступник Голо-

ви Правління АТ «ТАСкомбанк» 
Строк, на який призначено особу до наступних річних Зборів.
Рішенням Наглядової Ради вiд 25.04.2018 року призначено Стратонова 

Сергія Анатолійовича Головою Наглядової ради.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Посадова особа не має непогашеної судимості за посадови та корисли-

ві злочини.
Особа обіймала протягом останніх п’яти років посади - Голова Спосте-

режної ради ПАТ Унiверсалбанк; Керівник Напрямку управління та реструк-
туризації активів ПАТ КБ Приватбанк.

Строк, на який призначено особу до наступних річних Зборів.
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 Кандауров Ю.в.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «аКЦеНт-БаНК»
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виправлення до Повідомлення про виникнення особливої 
інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВЕЛС» (код 

за ЄДРПОУ 19022263,місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця 
Городецького,11-Б, тел.0442777220, електронна поштова адреса: 
wealth@wealth.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації:  
http://wealth.com.ua/informatsiya-do-oprylyudnennya/, повідомляє, що в 
публікації про виникнення особливої інформації , опублікованій в Бю-
летені «Відомості НКЦПФР» №59 від 27 березня 2018 року було до-
пущено технічну помилку ( не в повному обсязі розкрита інформація), 
зокрема, в інформації інші посади, які обіймала член Наглядової ради 
Доленко Ольга Олександрівна протягом останніх п’яти років. Вважати 
вірним:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2018р., протокол 

№44 вiд 22.03.18р., обрано членом Наглядової ради Доленко Ольгу 
Олександрiвну. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Акцiями не володiє. Представник акцiонера 
ТОВ «ЛЕГБУДКОНСТРУКЦIЯ» (акцiонер ТОВ «ЛЕГБУДКОНСТРУКЦIЯ» 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 9,997083%). Строк 
призначення - 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi 
посади: головний архiтектор проектiв архiтектурного сектору 
Архiтектурно-конструкторського бюро ТОВ «Новi будiвельнi матерiали» 
з 22.05.06р. по 31.03.16р.; заступник головного архiтектора проектiв 
архiтектурного сектору Архiтектурно-конструкторського бюро 
ТОВ  «Новi будiвельнi матерiали» з 01.04.16р.i до теперiшнього 
часу;директор ТОВ «Легбудконструкцiя» за сумiсництвом з 20.04.15р. 
i до теперiшнього часу. Особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

Голова правління
Прат СК «велС»  Санченко в.я. 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СтРаХова КомПаНІя «велС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 00227554
3. Місцезнаходження: 04050, Київ, вул. Глибочицька, 17
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442468310 0442468310
5. Електронна поштова адреса: office@e-prylad.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.e-prylad.com.ua
7. Вид особливої інформації:Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Генеральний директор, Лазоренко Микола Анатолiйович, звiльнено з 
25.04.2018 згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018, у 
зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента – 0,0004%. На данiй посадi працював з 14.04.2010 р. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала

Голова Наглядової ради , Дрогоман Iван Iванович , звiльнено з 
25.04.2018р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018р., у 
зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента – 0,002%. На данiй посадi працював з 20.01.2009р. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова осо-
ба згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Член Наглядової Ради , Унинець Iгор Володимирович , звiльнено з 
25.04.2018р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018р., у 
зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента – 0,00%. На данiй посадi працював з 28.04.2014р. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова осо-
ба згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Член Наглядової Ради , Остапенко Вiталiй Вiкторович , звiльнено з 
25.04.2018р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018р., у 
зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента – 0,002%. На данiй посадi працював з 27.04.2015р. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова осо-
ба згоди на розкриття паспортних даних не надавала

Член ревiзiйної комiсiї , Блажевська Iрина Миколаївна , звiльнено з 
25.04.2018р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018р., у 
зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента – 0,001%. На данiй посадi працювала з 25.04.2013р. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Голова ревiзiйної комiсiї Полiвода Iрина Станiславiвна, звiльнено з 
25.04.2018р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018р., у 
зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента – 0,00%. На данiй посадi працювала з 14.04.2010р. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова осо-
ба згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Член ревiзiйної комiсiї Єськова Наталiя Валерiївна, Звiльнено з 
25.04.2018р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018р., у 
зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента – 0,00%. На данiй посадi працювала з 28.04.2014р. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова осо-
ба згоди на розкриття паспортних даних не надавала

Генеральний директор Лазоренко Микола Анатолiйович. Призначено на 
1 рiк ,з 25.04.2018, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
25.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-

має. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0004%. Iншi поса-
ди, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: 1992-2004р.р. нач. цеху 
з-ду «Електроприлад», з 29.04.2004р.-член правлiння ВАТ «Електропри-
лад» Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала

Голова Наглядової ради Дрогоман Iван Iванович. Призначено на 1 рiк,з 
25.04.2018, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018р. та 
засiдання Наглядової Ради вiд 25.04.2018 р..Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента – 0,002%. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї 
дiяльностi: - юрисконсульт ЗАТ»Укрiнкомлiз»; юрисконсульт юридичного 
вiддiлу, спецiалiст з управлiння проектами в сферi матерiального 
(нематерiального) виробництва департаменту розвитку проектiв 
ТОВ  «Компанiя розвитку проектiв « Київ-Донбас «; фахiвець з управлiння 
проектами та програмами у сферi матерiального (нематерiального) вироб-
ництва департаменту розвитку проектiв ТОВ «Жильонер»; директор 
ТОВ  «Бiлдiнг Ко ЛТД», голова наглядової ради ПАТ «Електроприлад». По-
садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Член Наглядової Ради Унинець Iгор Володимирович. Призначено на 
1 рiк ,з 25.04.2018, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
25.04.2018р..Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,00%. Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: директор ТОВ «ВIНЛАЙФ». 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Член Наглядової Ради Остапенко Вiталiй Вiкторович Призначено на 
1 рiк, з 25.04.2018, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
25.04.2018р..Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,002%. Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: Генеральний директор 
ТОВ  «НВП Будiвництво» . Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала.

Голова ревiзiйної комiсiї Полiвода Iрина Станiславiвна. Призначено на 
1 рiк, з 25.04.2018, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
25.04.2018р. та засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 25.04.2018р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента – 0,00%. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
своєї дiяльностi: гол. ревiзор - iнспектор, зам. начальника вiддiлу податко-
вого аудиту; начальник Стахановської державної податкової iнспекцiї Луган-
ської областi. - директор ТОВ «Консалтингова група «Дiловi консультацiї», 
заступник директора ТОВ «Електроприлад» з економiчних питань. Посадо-
ва особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Член ревiзiйної комiсiї Єськова Наталiя Валерiївна. Призначено на 1 рiк 
,з 25.04.2018, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента – 0,00%. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом своєї дiяльностi: бухгалтер ТОВ «Контiнетанол». Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала

Член ревiзiйної комiсiї Блажевська Iрина Миколаївна. Призначено на 
1 рiк ,з 25.04.2018, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
25.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,001%. Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: Головний бухгалтер ТОВ 
«Електроприлад». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних 
не надавала

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

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

Генеральний директор  лазоренко микола анатолiйович.

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «елеКтРоПРилад»
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї  
«ЗАКАРПАТГАЗ», 05448610 Закарпатська обл., Д/в, 88015, м.Ужгород,  
вул.Погорєлова,2 (0312) 61-94-02. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії - 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію - https://zk.104.ua.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«БДО», 20197071.

5. Інформація про загальні збори –
28.03.2017 р. відбулися чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗАКАР-

ПАТГАЗ». Кворум зборів: 98.155092 %.
Перелiк питань що розглядались на загальних зборах:
1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв То-

вариства.

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво По ГаЗоПоСтаЧаННЮ та ГаЗиФIКаЦIЇ «ЗаКаРПатГаЗ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «СмаК.». 2.Код за ЄДРПОУ- 32500147. 3.Місце-
знаходження- Україна, 37600, Полтавська обл., м.Миргород, 
вул. Незалежностi, буд.4. 4.Міжміський код, телефон та факс-(05355)53037. 
5.Електронна поштова адреса- office@ufd1.com.ua. 6.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації – http://32500147.bs1998.info. 7.Вид особливої інформації: Відо-
мості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

ІІ.текст повідомлення
ПрАТ «СМАК.» повідомляє, що 26.04.2018р. черговими загальними збо-

рами акціонерів (протокол № 1 від 26.04.2018р.) прийнято ріщення попере-
дньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими 
суб’єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати при-
йняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищувати-
ме 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній 
валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на 
дату вчинення відповідного правочину. Вказані правочини стосуються: від-

чуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/
або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно ру-
хомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включ-
но, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних при-
строїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, 
напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов’язків та інших об’єктів; 
правочини щодо отримання позик, кредитів; правочини щодо реконструкції, 
знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, 
визначених Наглядовою радою Товариства. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності – 7371100грн. Співвідношен-
ня граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності складає- 135,66%. Загальна 
кількість голосуючих акцій- 2030000шт., кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах- 2030000шт.; кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «за» - 2030000шт.; кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» - 0(нуль) шт.

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

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

2. директор (підпис) Бандюгін І.в. 26.04.2018р. 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публічне акціо-
нерне товариство «Авіаційне підприємство спеціального призначення 
«Меридіан», 01130667, вул. Київська, 2 Ж, с.Супрунівка, Полтавський, Пол-
тавська, 38714, (05322) 2-59-12

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.01130667.smida.gov.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Січень-Аудит», 32996030

5. Інформація про загальні збори:
29.12.2017, позачергові
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Передавального акту у зв’язку з припиненням Товари-

ства шляхом перетворення.
4. Звіт Комісії з припинення.
Збори НЕ відбулися внаслідок відсутності кворуму.
22.09.2017, позачергові
Проект порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Припинення Публічного акціонерного товариства «Авіаційне підпри-

ємство спеціального призначення «Меридіан» шляхом перетворення у  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Меридіан».

4. Обрання комісії з припинення ПАТ АПСП «Меридіан» та надання  
повноважень щодо управління справами Товариства під час перетворення.

5. Затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення  
перетворення.

6. Затвердження оцінки та умов викупу акцій.
7. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПАТ АПСП «Меридіан», 

що припиняється шляхом перетворення, на частки Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Меридіан», що створюється шляхом перетворен-
ня.

Пропозиції по питанням 1-7 порядку денного запропоновані Наглядо-

вою радою Товариства. 
Всі питання порядку денного розглянутi, по всiх питаннях прийнятi по-

зитивні вiдповiднi рішення.
Голосування:
По пунктах 1-7, 
«за» 4 878 600 голосів, що складає 100 % голосів від присутніх на збо-

рах власників голосуючих акцій;
20.04.2017, чергові
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
4. Звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії, затвердження 

висновків Ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками розгляду 
звітів.

5. Затвердження річного звіту та балансущодо результатів діяльності 
Товариства за 2016 рік.

6. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2016рік.
7. Зміна типу виконавчого органу Товариства.
8. Зміни у складі органів управління та контролю Товариства.
9. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізій-

ної комісії; визначеннярозміру винагороди за договорами; визначення упо-
вноваженої особи для підписання вказаних договорів.

10. Затвердження значнихправочинів.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Внесення змін доСтатуту Товариства шляхом затвердження нової 

редакції.
Пропозиції по питанням 1-12 порядку денного запропоновані Наглядо-

вою радою Товариства. 
Всі питання порядку денного розглянутi, по всiх питаннях прийнятi по-

зитивні вiдповiднi рішення.
Голосування:
По пунктах 1-7, пп 1,3,5 п .8, 9, 11, 12
«за» 4 878 600 голосів, що складає 100 % голосів від присутніх на збо-

рах власників голосуючих акцій;
По п. 10 
«за» 4 878 600 голосів, що складає 100 % голосів від загальної кількості 

акціонерів АТ.
6. Інформація про дивіденди:
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 

дивідендів не приймалось.

ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
 «авІаЦІйНе ПІдПРиЄмСтво СПеЦІальНоГо ПРиЗНаЧеННя «меРидІаН»
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4. Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк.
5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк.
6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту На-

глядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
9. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 

2016 року.
10. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 

2017 рiк.
11. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новiй редакцiї.
12. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, 

Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвер-
дження їх у новiй редакцiї.

13. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради То-
вариства.

14. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами 

Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на 
пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з членами Наглядової 
ради Товариства.

16. Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством зна-
чних правочинiв.

17. Про подальше схвалення значних правочинiв.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в на-

ступному складi:
- Микита Тетяна Василiвна - Голова Лiчильної комiсiї;
- Ференцик Леся Михайлiвна - член Лiчильної комiсiї;
- Кость Тетяна Миколаївна - член Лiчильної комiсiї.
2. Обрати Головою Загальних зборiв Товариства – Кришталя Олексан-

дра Володимировича.Обрати Секретарем Загальних зборiв Товариства – 
Мiлькевича Вiталiя Павловича.

3. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборiв Това-
риства.

4.Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк.
5.Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк.
6.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
7.Визнано роботу Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї 

задовiльною.
8.Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.
9. У зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товари-

ства у 2016 роцi дивiденди не нараховувати.
10.Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк:
1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої iнвестицiйної програми;
3. Забезпечення дотримання дисциплiни газоспоживання;
4. Виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду;
5. Оптимiзацiя та модернiзацiя газорозподiльних систем;
6. Покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат 

газу;
7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робiт на газопро-

водах, спорудах та приладах облiку.
11. Рiшення з одинадцятого питання Порядку денного не прийнято.
12. Рiшення з дванадцятого питання Порядку денного не прийнято.
13.Припинити повноваження членiв (в т.ч. Голови) Наглядової ради То-

вариства у складi:
- Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник 

акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), HE 294764 (Голова Наглядової ради);

- Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера 
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED),  
HE 291552;

- Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;

- Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕН-
ТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927;

- Костенко Олександр Вiкторович - представник акцiонера СОЛЬВОТО-
РЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED),  
HE 290927.

З цього питання порядку денного надiйшла пропозицiя вiд акцiонера - 
Приватне акцiонерне товариство «ГАЗТЕК».

14. Обрати Наглядову раду Товариства у складi:
1. Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник 

акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), HE 294764;

2. Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;

3. Слюсар Михайло Олексiйович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ 
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927;

4. Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник 
акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), 
HE 291552;

5. Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕН-
ТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

З цього питання порядку денного у термiн визначений законодавством 
надiйшли пропозицiї вiд акцiонерiв - ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 
(PESNERO INVESTMENTS LIMITED), ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД 
(OLUBERA VENTURES LIMITED) та СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ 
ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED).

15. Затвердити умови цивiльно-правового договору з членом (в т.ч. Голо-
вою) Наглядової ради Товариства. 

Уповноважити Голову правлiння Товариства або особу, що виконує його 
обов’язки пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з чле-
ном (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства вiдповiдно до внутрiшнiх 
положень Товариства та цього рiшення.

16.Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на 
лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду 
на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати при-
йняття цього рiшення договорiв на:

- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю  
430 000 000,00 грн. (чотириста тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю  
430 000 000,00 грн. (чотириста тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);

- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 830 700 000,00 грн. (вiсiмсот тридцять мiльйонiв сiмсот тисяч гри-
вень 00 копiйок);

- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України гра-
ничною сукупною вартiстю 38 100 000,00 грн. (тридцять вiсiм мiльйонiв сто 
тисяч гривень 00 копiйок).

17.Схвалити укладення Товариством Договору транспортування при-
родного газу №1512000735 вiд 17.12.2015 р. (надалi - «Договiр»), укладено-
го мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством «УКРТРАНС-
ГАЗ» (iдентифiкацiйний код 30019801), що укладено для забезпечення 
надання Товариством послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй 
територiї обслуговування, та схвалити подальшу дiю цього Договору.

Схвалити укладення Товариством договорiв на виконання iнвестицiйної 
програми затвердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до 
дати проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Дане питання порядку денного разом з проектом рiшення по ньому вклю-
чено за пропозицiєю акцiонера - Приватне акцiонерне товариство «ГАЗТЕК», 
як акцiонера, що володiє бiльш нiж 5% простих iменних акцiй Товариства.

Всi питання порядку денного розглянутi. Нiяких зауважень або запере-
чень щодо ведення Зборiв Товариства вiд акцiонерiв не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного зафiксовано в Протоколi 
загальних зборiв № 21 вiд 28.03.2017 р.

Протягом 2017 року позачергових зборiв акцiонерiв Товариство не про-
водило.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами звiтного та попереднього року рiшення щодо виплати 

девiдендiв не приймалось, дивiденди не нараховувались та не виплачува-
лись.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

звітний попередній
Усього активів 1423175 1496261
Основні засоби (за залишковою вартістю) 222470 226209
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10758 4303
Сумарна дебіторська заборгованість 955938 1016834
Грошові кошти та їх еквіваленти 34824 43263
Власний капітал -457624 88127
Статутний капітал 632 632
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -622602 -76851
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 109159 114109
Поточні зобов'язання і забезпечення 1771640 1294025
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -216.95 -22,46
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-216.95 -22,46

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2526224 2526224
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Голова правління 
Пат «ЗаКаРПатГаЗ»  шатило в.м.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство "Страхова компанiя 
"Унiверсальна"

2. Код за ЄДРПОУ 20113829
3. Місцезнаходження 01133, Київ, бульвар Лесi 

Українки, 9
4. Міжміський код, телефон та факс 0442816150 0442816150
5. Електронна поштова адреса ASemergej@universalna.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

universalna.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
2.1.Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного то-

вариства «Страхова компанiя «Унiверсальна» 25 квiтня 2018 року прийнято 
рiшення про припинення повноважень голови Наглядової ради Антонова 
Вiталiя Борисовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Пiдстава такого рiшення: закiнчення строку повноважень. Обґрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальни-
ми зборами акцiонерiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена 
Наглядової ради перебував з 24.03.2008р.

2.2. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного то-
вариства «Страхова компанiя «Унiверсальна» 25 квiтня 2018року прийнято 
рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Даниляка Ва-
силя Валерiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Пiдстава такого рiшення: закiнчення строку повноважень. Обґрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними 
зборами акцiонерiв. Володiє 87919 простими iменними акцiями Товариства 
(0,045624%; 87919,00 грн.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. На посадi члена Наглядової ради перебував з 16.09.2008р.

2.3. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «Унiверсальна» 25 квiтня 2018 року при-
йнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Явор-
ської Оксани Богданiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Пiдстава такого рiшення: закiнчення строку повноважень. Обґрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальни-
ми зборами акцiонерiв. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена 
Наглядової ради перебувала з 25.04.2017р.

2.4. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «Унiверсальна» 25 квiтня 2018 року при-
йнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради 
Вiллєма Вiнаєндтса (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Пiдстава такого рiшення: закiнчення строку повноважень. Обґрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальни-
ми зборами акцiонерiв. Володiє 1 простою iменною акцiєю Товариства 
(0,0 %, 1,00 грн.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. На посадi члена Наглядової ради перебував з 13.10.2011р.

2.5. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного това-
риства «Страхова компанiя «Унiверсальна» 25 квiтня 2018 року прийнято 
рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Олени Кошар-
ної (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава такого рiшення: 
закiнчення строку повноважень. Обґрунтування змiн у персональному складi 
посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв. Часткою у 
статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 31.03.2015р.

2.6. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «Унiверсальна» 25 квiтня 2018 року при-
йнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Антонова Вiталiя Бо-
рисовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава такого 
рiшення: пропозицiя акцiонерiв, якi володiють бiльше нiж 10% у статутному 
капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадо-
вих осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв. Часткою у ста-
тутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. На посаду призначена на строк три роки. Iншi посади, якi 
обiймалися протягом останнiх п’яти рокiв: вiд 2001 року - Голова Наглядової 
ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз». Член Наглядової ради є представником 
акцiонера - компанiї Whiteford Limited (Вайтфорд Лiмiтед).

2.7. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «Унiверсальна» 25 квiтня 2018 року при-
йнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Даниляка Василя 

Валерiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава 
такого рiшення: пропозицiя акцiонерiв, якi володiють бiльше нiж 10% у ста-
тутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi 
посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв. Володiє 
87919 простими iменними акцiями Товариства (0,045624%; 87919,00 грн.). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду 
призначена на строк три роки. Iншi посади, якi обiймалися протягом останнiх 
п’яти рокiв: вiд 2009 року – Виконавчий член Наглядової ради ПАТ «Кон-
церн Галнафтогаз», вiце-президент з фiнансово-iнвестицiйних питань 
ПАТ «Концерн Галнафтогаз». Член Наглядової ради є представником 
акцiонера - компанiї Whiteford Limited (Вайтфорд Лiмiтед).

2.8. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «Унiверсальна» 25 квiтня 2018 року при-
йнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Яворської Оксани 
Богданiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава та-
кого рiшення: пропозицiя акцiонерiв, якi володiють бiльше нiж 10% у статут-
ному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi по-
садових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв. Часткою у 
статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. На посаду призначена на строк три роки. Iншi по-
сади, якi обiймалися протягом останнiх п’яти рокiв: вiд 2009 року – банкiр в 
Європейському банку реконструкцiї та розвитку. Член Наглядової ради є 
представником акцiонера - компанiї European Bank for Reconstruction and 
Development (Європейський банк реконструкцiї та розвитку).

2.9. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного то-
вариства «Страхова компанiя «Унiверсальна» 25 квiтня 2018 року прийнято 
рiшення про обрання членом Наглядової ради Олени Кошарної (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава такого рiшення: пропозицiя 
акцiонерiв, якi володiють бiльше нiж 10% у статутному капiталi Товариства. 
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття 
рiшення загальними зборами акцiонерiв. Часткою у статутному капiталi не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На 
посаду призначена на строк три роки. Iншi посади, якi обiймалися протягом 
останнiх п’яти рокiв: 2006 – 2014рр. - Головний фiнансовий директор компанiї 
Horizon Capital, з 2014р. - Головний виконавчий директор компанiї Horizon 
Capital. Член Наглядової ради є представником акцiонера - компанiї Bedivere 
Investments Limited (Бедiвере Iнвестментс Лiмiтед).

2.10. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «Унiверсальна» 25 квiтня 2018 року при-
йнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Вiллєма Вiнаєндтса 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава такого рiшення: 
пропозицiя акцiонерiв, якi володiють бiльше нiж 10% у статутному капiталi 
Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 
прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв. . Володiє 1 простою 
iменною акцiєю Товариства (0,0 %, 1,00 грн.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посаду призначений на строк три 
роки. Iншi посади, якi обiймалися протягом останнiх п’яти рокiв: вiд 2000 року 
– Вiце-президент компанiї SUPRA Health Insurance (Супра Хелс Iншуренс). 
Член Наглядової ради є незалежним директором (незалежним членом На-
глядової Ради Товариства).

2.11. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «Унiверсальна» 25 квiтня 2018 року при-
йнято рiшення про припинення повноважень голови реєстрацiйної комiсiї 
Федькiв Марти Орестiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Пiдстава такого рiшення: закiнчення строку повноважень. Обґрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальни-
ми зборами акцiонерiв. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена 
ревiзiйної комiсiї перебувала з 13.10.2011р.

2.12. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «Унiверсальна» 25 квiтня 2018 року при-
йнято рiшення про припинення повноважень члена реєстрацiйної комiсiї 
Спiвака Андрiя Iгоровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Пiдстава такого рiшення: закiнчення строку повноважень. Обґрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальни-
ми зборами акцiонерiв. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена 
ревiзiйної комiсiї перебував з 31.03.2015р.

2.13. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «Унiверсальна» 25 квiтня 2018 року при-
йнято рiшення про припинення повноважень члена реєстрацiйної комiсiї 
Коненка Олексiя Андрiйовича(згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано). Пiдстава такого рiшення: закiнчення строку повноважень. Обґрунту-
вання змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення за-
гальними зборами акцiонерiв. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена 
ревiзiйної комiсiї перебував з 31.03.2015р.

2.14. Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
25.04.2018р. обрано Федькiв Марту Орестiвну (згоди на розкриття персо-

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “СтРаХова КомПаНIя “уНIвеРСальНа”
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нальних даних не надано) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї на 3 роки. 
Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонерiв, якi володiють бiльше нiж 
10% у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персонально-
му складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами 
акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймалися протягом останнiх п’яти рокiв: 
фiнансовий директор ПАТ «Концерн Хлiбпром». Часткою в статутному 
капiталi ПАТ «СК «Унiверсальна» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

2.15. Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
25.04.2018р. обрано Спiвака Андрiя Iгоровича (згоди на розкриття персо-
нальних даних не надано) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї на 3 роки. 
Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонерiв, якi володiють бiльше нiж 
10% у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персонально-
му складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами 
акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймалися протягом останнiх п’яти рокiв: 
провiдний економiст вiддiлу корпоративних фiнансiв ПАТ «Концерн Гал-
нафтогаз, директор ТОВ «Волиньiнжавтосервiс». Часткою в статутному 
капiталi ПАТ «СК «Унiверсальна» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

2.16. Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
25.04.2018р. обрано Коненка Олексiя Андрiйовича (згоди на розкриття пер-
сональних даних не надано) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї на 3 роки. 
Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонерiв, якi володiють бiльше нiж 
10% у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персонально-
му складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами 
акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймалися протягом останнiх п’яти рокiв: дирек-
тор ТОВ «Оккосхiдiнвест», керiвник вiддiлу корпоративних фiнансiв 
ПАТ «Концерн Галнафтогаз. Часткою в статутному капiталi  
ПАТ «СК «Унiверсальна» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

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

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

М.П. 27.04.2017

 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 «ФаРмаЦевтиЧНа ФІРма 

«даРНиЦя»
2. Код за ЄДРПОУ
00481212
3. Місцезнаходження
02093 місто Київ вулиця Бориспільська, 13
4. Міжміський код, телефон та факс
0(44) 566-68-78 0(44) 568-32-10
5. Електронна поштова адреса
equity@darnitsa.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Про-

токол № 30 від 25.04.2018 року) припинено повноваження Голови Наглядо-
вої ради Загорія Володимира Антоновича. Не надав згоди на розкриття 
паспортних даних. Розмір пакета акцій 6602560,00 грн., частка, якою воло-
діє 3,677739% в статутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням 
загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді 3 роки.

Замість Голови Наглядової ради повноваження, якого припинено нікого 
не призначено (обрано).

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Про-
токол № 30 від 25.04.2018 року) припинено повноваження члена Наглядо-
вої ради Загорій Людмили Петрівни. Не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Розмір пакета акцій 3198400,00 грн., частка, якою володіє 
1,781563% в статутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням 
загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Строк, протягом якого перебувала на посаді 3 роки. 
Замість члена Наглядової ради повноваження, якої припинено нікого не 
призначено (обрано).

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Про-
токол № 30 від 25.04.2018 року) припинено повноваження члена Наглядо-
вої ради Олексенко Ольги Володимирівни. Не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Розмір пакета акцій 320,00 грн., частка, якою володіє 
0,000178% в статутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням 
загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Строк, протягом якого перебувала на посаді 3 роки. 
Замість члена Наглядової ради повноваження, якої припинено нікого не 
призначено (обрано).

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Про-
токол № 30 від 25.04.2018 року) припинено повноваження члена Наглядо-
вої ради Огньової Наталії Володимирівни. Не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Розмір пакета акцій 3198400,00 грн., частка, якою воло-
діє 1,781563% в статутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням 
загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Строк, протягом якого перебувала на посаді 3 роки. 

Замість члена Наглядової ради повноваження, якої припинено нікого не 
призначено (обрано).

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Про-
токол № 30 від 25.04.2018 року) обрано члена Наглядової ради Загорія 
Володимира Антоновича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. 
Розмір пакета акцій 6602560,00 грн., частка, якою володіє 3,677739% в ста-
тутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням загальних зборів 
акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк на який обрано: 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом остан-
ніх п'яти років: Голова Наглядової ради. Член Наглядової ради є акціоне-
ром, представником акціонерів (ТОВ «ФАРММЕДІНВЕСТ», 
ТОВ «АЛУКОН»). 

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Про-
токол № 30 від 25.04.2018 року) обрано члена Наглядової ради Загорій 
Людмилу Петрівну. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Роз-
мір пакета акцій 3198400,00 грн., частка, якою володіє 1,781563% в статут-
ному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням загальних зборів акці-
онерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк на який обрано: 3 роки. Інші посади, які обіймала протягом останніх 
п'яти років: член Наглядової ради. Член Наглядової ради є акціонером, 
представником акціонерів (ТОВ «ЛУАДА», ТОВ «НІКОМ СЕРВІС»).

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Про-
токол № 30 від 25.04.2018 року) обрано члена Наглядової ради Огньову 
Наталію Володимирівну. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Розмір пакета акцій 3198400,00 грн., частка, якою володіє 1,781563% в ста-
тутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням загальних зборів 
акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк на який обрано: 3 роки. Інші посади, які обіймала протягом 
останніх п'яти років: член Наглядової ради. Член Наглядової ради є акціо-
нером, представником акціонерів (ТОВ «РОСТІМ», ТОВ «ФАМ КАПІТАЛ»). 

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Про-
токол № 30 від 25.04.2018 року) обрано члена Наглядової ради Бондарен-
ка Ярослава Миколайовича. Не надав згоди на розкриття паспортних да-
них. Розмір пакета акцій 0,00 грн., частка, якою володіє 0,00% в статутному 
капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням загальних зборів акціоне-
рів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк 
на який обрано: 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти ро-
ків: індивідуальна адвокатська діяльність. Член Наглядової ради є пред-
ставником акціонерів (ТОВ «ДАНІЛАН», ТОВ «БАЛУ СЕРВІС»).

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Про-
токол № 30 від 25.04.2018 року) обрано члена Наглядової ради Саєнка 
Олександра Дмитровича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. 
Розмір пакета акцій 0,00 грн., частка, якою володіє 0,00% в статутному ка-
піталі емітента. Зміни відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на 
який обрано: 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: 
начальник юридичного відділу, член Наглядової ради Публiчного 
акцiонерного товариства «Науково-виробничий центр»Борщагiвський 
хiмiко-фармацевтичний завод». Член Наглядової ради є представником 
акціонерів (ТОВ «ОДІОНТ», ТОВ «ДАНСК»). 

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

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

2. Генеральний директор   діденко С.в. 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  26.04.2018 року 
  (дата)

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ФаРмаЦевтиЧНа ФІРма «даРНиЦя»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Турбоатом»; 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. Харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 349-22-92, факс  

(057) 349-21-71;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів. 
ІІ. текст повідомлення

1. 25.04.2018 року Наглядовою радою Товариства (Протокол № 9-НР 
від 25.04.2018 року) було прийнято рішення про надання згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладення Товариством Договору оренди не-
житлового приміщення площею 347.40 кв. м. 

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства – 520,64 тис. грн. (без врахування індексу інфляції 
та коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель).

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 7 226 171 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до 
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті становить 0,0072%.
Відповідно до статуту Товариства договори оренди нерухомого майна, 

незалежно від вартості, є значними правочинами.
2. 25.04.2018 року Наглядовою радою Товариства (Протокол № 9-НР 

від 25.04.2018 року) було прийнято рішення про надання згоди на вчинення 
значного правочину, а саме укладення Товариством Договору оренди не-
житлового приміщення площею 369.8 кв. м.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства – 672,12 тис. грн. (без врахування індексу інфляції 
та коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель).

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 7 226 171 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до 
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті становить 0,0093%.

Відповідно до статуту Товариства договори оренди нерухомого майна, 
незалежно від вартості, є значними правочинами.

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

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

2. Генеральний директор _________________  в.Г. Суботін 
М.П.

26.04.2018 р.

аКЦІоНеРНе товаРиСтво «туРБоатом»

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

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емі-
тента, ідентифікаційний код 
юридичної особи, місцезна-
ходження, міжміський код і 
телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Держав-
ний ощадний банк України", 00032129м. Київ, 
Печерський, 01001, м. Київ, вул. Госпiтальна, 
12-Г (044) 247-86-44,

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

27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію
4. Найменування, ідентифіка-
ційний код юридичної особи - 
аудиторської фірми (П. І. Б. 
аудитора - фізичної особи - 
підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КПМГ АУДИТ», 31032100

5. Інформація про загальні 
збори (зазначається інфор-
мація про проведення або 
непроведення загальних 
чергових та позачергових 
зборів (у разі їх непроведен-
ня вказуються причини), за-
значаються перелік питань, 
що розглядалися на загаль-
них зборах, особи, що пода-
вали пропозиції до переліку 
питань порядку денного. У 
разі проведення позачерго-
вих зборів зазначаються 
особа, що ініціювала прове-
дення загальних зборів, ре-
зультати розгляду питань 
порядку денного. У разі якщо 
загальні збори не відбулися, 
вказуються причини)

Відповідно до Статуту АТ «Ощадбанк», за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.02.2003 № 261 (у редакції по-
станови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2017 року № 1039), публічне 
акціонерне товариство «Державний ощад-
ний банк України» є державним банком, за-
сновником якого є держава в особі Кабінету 
Міністрів України. Держава здійснює та реа-
лізує повноваження власника щодо акцій, які 
їй належать у статутному капіталі Банку, че-
рез органи управління Банку.
Органами управління АТ «Ощадбанк» є на-
глядова рада, правління. Органом контролю 
АТ «Ощадбанк» є ревізійна комісія.  
(п. 32. Статуту АТ «Ощадбанк»).
Таким чином, враховуючи вищевикладене, 
такий орган управління, як загальні збори ак-
ціонерів, відсутній в АТ «Ощадбанк».

6. Інформація про дивіденди:
За результатами звiтного перiоду за простими акцiями сума виплачених 
дивiдендiв, грн. - 139 226 000,00; Дата виплати дивiдендiв - 28.04.2017 р. 
У 2017 роцi Банк виплатив частку прибутку на основi фiнансових 
результатiв 2016 року до загального фонду Державного бюджету України 
вiдповiдно до вимог статтi 11 Закону України вiд 21 вересня 2006 року 
№185-V «Про управлiння об’єктами державної власностi».

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
усього активів 233 842 496  210 607 214
Грошові кошти та їх еквіваленти* 28 918 803 41 011 907
Кошти в інших банках* 338 455 577 583
Кредити та заборгованість клієнтів 74 502 538  65 946 584
усього зобов'язань 202 590 867 194 867 027
Кошти банків 6 435 248 4 639 317
Кошти клієнтів 150 151 178 145 586 238
усього власного капіталу 31 251 629 15 740 187
Статутний капітал 49 724 980 35 108 980
Прибуток/Збиток за рік 558 523 464 085
Прибуток/Збиток на одну просту акцію (грн.) 15 321 15 614
Скоригований збиток на одну просту акцію (грн.) Х Х

* Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, необмежені 
у використанні залишки на кореспондентських рахунках у Національному 
банку України та інших банках, кошти, надані банкам країн, які входять до 
Організації економічного співробітництва та розвитку («ОЕСР») та інших 
країн, які можуть бути вільно конвертовані у відповідну суму грошових ко-
штів протягом короткого терміну, за винятком гарантійних депозитів для 
операцій з пластиковими картками:

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. Період
звітний попередній

готівка в касі 5 277 935 3 760 213
необмежені у використанні залишки на 
кореспондентських рахунках у Національному 
банку України

6 950 485 6 678 728

необмежені у використанні залишки на 
рахунках у інших банках

16 690 383 30 572 966

всього грошових коштів та їх еквівалентів 28 918 803 41 011 907

Залишки на кореспондентських рахунках у Національному банку Украї-
ни та інших банках, які не можуть бути вільно конвертовані у відповідну 
суму грошових коштів протягом короткого терміну, а також гарантійні депо-
зити для операцій з пластиковими картками не є еквівалентами грошових 
коштів та відображені у статті «Кошти в інших банках»:

Кошти в інших банках, тис. грн. Період
звітний попередній

кошти в банках 17 028 838 31 150 549
обмежені у використанні залишки на кореспондент-
ських рахунках у Національному банку України

- -

необмежені у використанні залишки на рахунках 
у інших банках

16 690 383 (30 572 
966)

всього коштів в інших банках 338 445 577 583

ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

1. Заступник голови правління ___________________ драчко-
Єрмоленко Є.в.

(ініціали та прізвище керівника) 

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “деРЖавНий ощадНий БаНК уКРаЇНи”
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Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «АЛЬФАСИСТЕМБУД»

2. Код за ЄДРПОУ 05520218
3. Місцезнаходження 40030, Сумська обл., м. Суми, 

вул. Воєводiна, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс (0542)60-43-53 64-10-31
5. Електронна поштова адреса informdk@emitent.net.ua, 

informbaza309@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

05520218.infosite.com.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД» вiд 

25.04.2018 року (протокол № 11 вiд 25.04.2018 р.), припинено повноважен-
ня голови наглядової Ради Котрiкадзе Кахi, у зв’язку iз закiнченням термiну 
повноважень на посадi.

Перебував на посадi з 10.04.2014 року (Протокол Загальних зборiв № 8 
вiд 10.04.2014 року), термiн обрання 3 роки.

Обраний головою наглядової Ради рiшенням наглядової Ради вiд 
10.04.2014 року на 3 роки (Протокол засiдання наглядової Ради № 12 вiд 
10.04.2014 року).

У 2017 роцi не було переобрано, у зв’язку з тим, що черговi загальнi 
збори призначенi на 25 квiтня 2017 року не вiдбулися, у зв’язку з вiдсутнiстю 
кворуму. 

Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не на-
дала згоди на її розкриття.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа володiє пакетом акцiй емiтента в кiлькостi 81230 штук 

на суму 20307,50 грн.. 
Володiє часткою у статутному капiталi у вiдсотках 3,1808 %. 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД» вiд 

25.04.2018 року (протокол № 11 вiд 25.04.2018 р.), припинено повноважен-
ня заступника голови наглядової наглядової Ради Церетелi Гiоргi, у зв’язку 
iз закiнченням термiну повноважень на посадi.

Перебував на посадi з 10.04.2014 року (Протокол Загальних зборiв № 8 
вiд 10.04.2014 року), термiн обрання 3 роки.

Обраний заступником голови наглядової Ради рiшенням наглядової 
Ради вiд 10.04.2014 року на 3 роки (Протокол засiдання наглядової Ради 
№ 12 вiд 10.04.2014 року). У 2017 роцi не було переобрано, у зв’язку з тим, 
що черговi загальнi збори призначенi на 25 квiтня 2017 року не вiдбулися, 
у зв’язку з вiдсутнiстю кворуму. 

Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не на-
дала згоди на її розкриття.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа володiє пакетом акцiй емiтента в кiлькостi 13044 штук 

на суму 3261,000 грн.. 
Володiє часткою у статутному капiталi у вiдсотках 0,5108 %. 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД» вiд 

25.04.2018 року (протокол № 11 вiд 25.04.2018 р.), припинено повноважен-
ня секретаря наглядової Ради Скорби Олени Анатолiївни, у зв’язку iз 
закiнченням термiну повноважень на посадi.

Перебувала на посадi з 10.04.2014 року (Протокол Загальних зборiв 
№ 8 вiд 10.04.2014 року), термiн обрання 3 роки.

Обрана секретарем наглядової Ради рiшенням наглядової Ради вiд 
10.04.2014 року на 3 роки (Протокол засiдання наглядової Ради № 12 вiд 
10.04.2014 року). 

У 2017 роцi не було переобрано, у зв’язку з тим, що черговi загальнi 
збори призначенi на 25 квiтня 2017 року не вiдбулися, у зв’язку з вiдсутнiстю 
кворуму. 

Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не на-
дала згоди на її розкриття.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа володiє пакетом акцiй емiтента в кiлькостi1000 штук на 

суму 250,00 грн.
Володiє часткою у статутному капiталi у вiдсотках 0,039158 %. 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД» вiд 

25.04.2018 року (протокол № 11 вiд 25.04.2018 р.), припинено повноважен-
ня ревiзора Iнджiя Фрiдон Iллiч, у зв’язку iз закiнченням термiну повнова-
жень на посадi.

Перебував на посадi з 10.04.2014 року (Протокол Загальних зборiв № 8 
вiд 10.04.2014 року), термiн обрання 3 роки.

У 2017 роцi не було переобрано, у зв’язку з тим, що черговi загальнi 
збори призначенi на 25 квiтня 2017 року не вiдбулися, у зв’язку з вiдсутнiстю 
кворуму. 

Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не на-
дала згоди на її розкриття.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа володiє пакетом акцiй емiтента в кiлькостi 11434 штук 

на суму 2858,50 грн. 
Володiє часткою у статутному капiталi у вiдсотках 0,4477 %. 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД», вiд 

25.04.2018 року (протокол № 11 вiд 25.04.2018 року) Котрiкадзе Кахi обра-
ний членом наглядової Ради на новий термiн 3 роки. Обраний у зв’язку з 
необхiднiстю обрання нового складу наглядової Ради.

Рiшенням наглядової Ради вiд 25.04.2018 року (протокол № 13 вiд 
25.04.2018 р.) обраний головою наглядової Ради. 

Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не на-
дала згоди на її розкриття.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа є акцiонером ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД», володiє па-

кетом акцiй емiтента в кiлькостi 81230 штук на суму 20307,50 грн.. 
Володiє часткою у статутному капiталi у вiдсотках 3,1808 %. 
Протягом останнiх 5 рокiв займає посаду директора у ТОВ «West 

Wines», мiсцезнаходження Грузiя, м. Мартвiлi, вул. Чавчавадзе, буд. 3.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД», вiд 

25.04.2018 року (протокол № 11 вiд 25.04.2018 р) Церетелi Гiоргi обраний 
членом наглядової Ради на новий термiн 3 роки. Обраний у зв’язку з 
необхiднiстю обрання нового складу наглядової Ради.

Рiшенням наглядової Ради вiд 25.04.2018 року (протокол № 13 вiд 
25.04.2018 р.) обраний заступником голови наглядової Ради. 

Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не на-
дала згоди на її розкриття.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа є акцiонером ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД», володiє па-

кетом акцiй емiтента в кiлькостi 13044 штук на суму 3261,000 грн.. 
Володiє часткою у статутному капiталi у вiдсотках 0,5108 %. 
Протягом останнiх 5 рокiв заступник голови наглядової Ради  

ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД», посад на iнших пiдприємствах не займає.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД», вiд 

25.04.2018 року (протокол № 11 вiд 25.04.2018 р) Скорба Олена Анатолiїва 
обрана членом наглядової Ради на новий термiн 3 роки.

Обраний у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу наглядової 
Ради.

Рiшенням наглядової Ради вiд 25.04.2018 року (протокол № 13 вiд 
25.04.2018 р.) обрана секретарем наглядової Ради. 

Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не на-
дала згоди на її розкриття.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа є акцiонером ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД», володiє па-

кетом акцiй емiтента в кiлькост i1000 штук на суму 250,00 грн.
Володiє часткою у статутному капiталi у вiдсотках 0,039158 %. 
З 2011 року ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД» начальник виробничо-

технiчного вiддiлу. З 19.12.2014 року звiльнена у зв’язку з виходом на 
пенсiю. З 14.04.2015 начальник виробничо-технiчного вiддiлу в  
ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД» , що знаходиться за адресою: м. Суми, 
вул. Воєводiна,  4.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД», вiд 
25.04.2018 року (протокол № 11 вiд 25.04.2018 р) Iнджiя Фрiдон Iллiч об-
раний ревiзором на новий термiн 3 роки. Обраний у зв’язку з необхiднiстю 
обрання нового ревiзора Товариства..

Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не на-
дала згоди на її розкриття.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа є акцiонером ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД», володiє па-

кетом акцiй емiтента в кiлькостi 11434 штук на суму 2858,50 грн. 
Володiє часткою у статутному капiталi у вiдсотках 0,4477 %. 
З 2003 року президент «АЛЬФА-СИСТЕМ» груп». З 2014 року ревiзор 

ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД», посад на iнших пiдприємствах не займає.

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 трет’як Свiтлана олександрiвна
виконавчий директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «альФаСиСтемБуд»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО 
ФIНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

2. Код за ЄДРПОУ 32160001
3. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Ольгинська, 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 277-72-43 (044) 280-33-51

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

www.ufin.com.ua/emitent.htm

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «УАФР» 27.04.2018 (Протокол 

№1-2018) було прийнято рiшення про припинення повноважень 
(звiльнення) членiв Наглядової ради товариства:

У зв’язку з виявленням членом Наглядової ради Волковою Зоряною 
Федорiвною бажанння припинити свої повноваження члена Наглядової 
ради ПрАТ «УАФР». Член Наглядової ради Волкова Зоряна Федорiвна 
часткою в статутному капiталi ПрАТ «УАФР» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надавала. Волкова Зоряна Федорiвна 
перебувала на посадi члена Наглядової ради ПрАТ «УАФР» протягом од-
ного року.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «УАФР» 27.04.2018 (Протокол 
№1-2018) було прийнято рiшення про припинення повноважень 
(звiльнення) членiв Наглядової ради товариства:

У зв’язку з виявленням членом Наглядової ради Пономарьовим 
Олексiєм Iгоровичем бажанння припинити свої повноваження члена На-
глядової ради ПрАТ «УАФР». Член Наглядової ради Пономарьов Олексiй 
Iгорович часткою в статутному капiталi ПрАТ «УАФР» не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Пономарьов 
Олексiй Iгорович перебував на посадi члена Наглядової ради 
ПрАТ «УАФР» протягом одного року.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «УАФР» 27.04.2018 (Протокол 
№1-2018) було прийнято рiшення про припинення повноважень 
(звiльнення) членiв Наглядової ради товариства:

У зв’язку з виявленням членом (Головою) Наглядової ради Хомуто-
вою Оксаною Миколаївною бажанння припинити свої повноваження чле-
на (Голови) Наглядової ради ПрАТ «УАФР». Член (Голова) Наглядової 
ради Хомутова Оксана Миколаївна часткою в статутному капiталi 
ПрАТ «УАФР» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надавала. Хомутова Оксана Миколаївна перебувала на посадi члена  
(Голови) Наглядової ради ПрАТ «УАФР» протягом одного року.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «УАФР» 27.04.2018 (Протокол 
№1-2018) було прийнято рiшення: 

У зв’язку з виявленням Ревiзором ПрАТ «УАФР» Кристапчук Ганною 
Iванiвною бажанння припинити свої повноваження Ревiзора ПрАТ «УАФР». 
Ревiзор Кристапчук Ганна Iванiвна часткою в статутному капiталi 
ПрАТ «УАФР» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надавала. Кристапчук Ганна Iванiвна перебувала на посадi Ревiзора 
ПрАТ «УАФР» протягом 2 рокiв.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «УАФР» 27.04.2018 (Протокол 
№1-2018) було прийнято рiшення про звiльнення Директора:

У зв`язку з поданням заяви про звiльнення за власним бажанням 
звiльнити Директора Моргайла Ростислава Володимировича з посади 
Директора. Моргайло Ростислав Володимирович часткою в статутному 
капiталi ПрАТ «УАФР» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. Моргайло Ростислав Володимирович перебував на 
посадi Директора ПрАТ «УАФР» протягом шести рокiв. 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «УАФР» 27.04.2018 (Протокол 

№1-2018) було прийнято рiшення про призначення Директора:
У зв`язку зi звiльненням за власним бажанням Моргайла Ростислава 

Володимировича з посади Директора ПрАТ «УАФР» на посаду Директо-
ра ПрАТ «УАФР» призначенний Єрьоменко Вiталiй Васильович.

Єрьоменко Вiталiй Васильович часткою в статутному капiталi 
ПрАТ «УАФР» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надавала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
п`яти рокiв: Єрьоменко Вiталiй Васильович протягом останнiх п`яти рокiв 
посад не обiймав. 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «УАФР» 27.04.2018 (Протокол 
№1-2018) було прийнято рiшення про обрання Ревiзора Товариства: 

У зв`язку з виробничою необхiднiстю обрати Ревiзором ПрАТ «УАФР» 
на трирiчний термiн Колесник Олену Анатолiївну. Ревiзор Колесник Оле-
на Анатолiївна володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ «УАФР» у 
розмiрi 8.716707 %, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надавала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
п`яти рокiв: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центр реклами 
«Кипарис», бухгалтер (з 2015 року по звiтну дату).

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «УАФР» 27.04.2018 (Протокол 
№1-2018) було прийнято рiшення про визначення кiлькiсного складу На-
глядової ради товариства з трьох осiб (на наступний трирiчний термiн) та 
обрання членом Наглядової ради ПрАТ «УАФР»:

- акцiонера Лавкову Вiкторiю Вiкторiвну. Член Наглядової ради Лавко-
ва Вiкторiя Вiкторiвна володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ «УАФР» 
у розмiрi 7.263922 %, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надавала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
п`яти рокiв: Лавкова Вiкторiя Вiкторiвна протягом останнiх п`яти рокiв по-
сад не обiймала.

Наглядовою радою ПрАТ «УАФР» (Протокол засiдання Наглядової 
ради №5 вiд 27.04.2018 року) було прийнято рiшення: 

У зв`язку iз призначенням нового складу Наглядової ради товариства, 
обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «УАФР» члена Наглядової ради 
Лавкову Вiкторiю Вiкторiвну. 

Голова Наглядової ради Лавкова Вiкторiя Вiкторiвна володiє часткою 
в статутному капiталi ПрАТ «УАФР» у розмiрi 7.263922 %, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надавала. Iншi посади, якi обiймала 
посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: Лавкова Вiкторiя Вiкторiвна 
протягом останнiх п`яти рокiв посад не обiймала

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «УАФР» 27.04.2018 (Протокол 
№1-2018) було прийнято рiшення про визначення кiлькiсного складу На-
глядової ради товариства з трьох осiб (на наступний трирiчний термiн) та 
обрання членом Наглядової ради ПрАТ «УАФР»:

- акцiонера Вовкотруба Василя Андрiйовича. Член Наглядової ради 
Вовкотруб Василь Андрiйович володiє часткою в статутному капiталi 
ПрАТ «УАФР» у розмiрi 7.748184 %, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспорт-
них даних не надавала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа про-
тягом останнiх п`яти рокiв: Вовкотруб Василь Андрiйович протягом 
останнiх п`яти рокiв посад не обiймав.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «УАФР» 27.04.2018 (Протокол 
№1-2018) було прийнято рiшення про визначення кiлькiсного складу На-
глядової ради товариства з трьох осiб (на наступний трирiчний термiн) та 
обрання членом Наглядової ради ПрАТ «УАФР»:

- акцiонера Устимовича Дмитрiя Олександровича. Член Наглядової 
ради Устимович Дмитрiй Олександрович володiє часткою в статутному 
капiталi ПрАТ «УАФР» у розмiрi 8.474576 %, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, посадова особа згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надавала. Iншi посади, якi обiймала посадова 
особа протягом останнiх п`яти рокiв: Устимович Дмитрiй Олександрович 
протягом останнiх п`яти рокiв посад не обiймав.

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

моргайло Ростислав 
володимирович

директор 
Прат «уаФР»

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво
 «уКРаЇНСьКе аГеНтСтво ФIНаНСовоГо РоЗвитКу»
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Річна інформація 
 емітента цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКЦЕНТ-БАНК», 14360080 Дніпропетров-
ська , Індустріальний, 49074, Дніпро, 
вул.Батумська,11 (056)789-6152,

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

27.04.2018

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

a-bank.com.ua

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

Приватне акціонерне товариство 
«КПМГ Аудит», 31032100

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

Чергові загальні збори ПАТ «А-БАНК» відбу-
лися 26.04.2017 року.
Кворум зборів 100%
Порядок денний (перелік питань, які запро-
поновані до розгляду та голосування):
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів 
акціонерів, прийняття рішення про припи-
нення її повноважень. 
2.Прийняття рішення з питань порядку про-
ведення загальних зборів акціонерів. 
3.Обрання секретаря загальних зборів акціо-
нерів.
4.Розгляд звіту Правління ПАТ «А-БАНК» про 
результати фінансово-господарської діяльнос-
ті в 2016 році. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Правління Товариства.
5.Розгляд звіту Наглядової ради 
ПАТ «А-БАНК» про підсумки діяльності в 
2016 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії 
ПАТ «А-БАНК» про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2016 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту та висновків Ревізійної комісії Товариства. 

7.Розгляд та затвердження аудиторського 
висновку та звіту про аудит ручної фінансо-
вої звітності ПАТ «А-БАНК» за 2016 рік.
8.Затвердження річного звіту та балансу 
ПАТ  «А-БАНК» за 2016 рік.
9.Визначення порядку розподілу чистого 
прибутку ПАТ «А-БАНК» за підсумками робо-
ти в 2016 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та затвердження розміру 
дивідендів ПАТ «А-БАНК», або визначення 
частини прибутку, що направляється на 
збільшення статутного капіталу.
10.Визначення основних напрямків діяльнос-
ті ПАТ «А-БАНК» на 2017 рік.
11.Прийняття рішення про збільшення ста-
тутного капіталу ПАТ «А-БАНК» шляхом під-
вищення номінальної вартості акцій, за раху-
нок спрямування до статутного капіталу 
прибутку (його частини). 
12.Прийняття рішення про випуск акцій нової 
номінальної вартості.
13.Прийняття рішення про припинення по-
вноважень Голови та членів Наглядової ради 
ПАТ «А-БАНК».
14.Обрання членів Наглядової ради 
ПАТ «А-БАНК».
15.Затвердження умов цивільно-правових 
договорів або трудових договорів (контрак-
тів), що укладатимуться з обраними членами 
Наглядової ради ПАТ «А-БАНК», встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання догово-
рів (контрактів) з членами Наглядової ради.
16.Обрання Голови Наглядової ради 
ПАТ «А-БАНК» з числа обраних членів На-
глядової ради.
17.Затвердження протоколу рішення про ви-
пуск акцій нової номінальної вартості.
18.Внесення змін до Статуту ПАТ «А-БАНК» 
шляхом викладення Статуту в новій редакції.
19.Про внесення змін до Положень 
ПАТ «А-БАНК», що регламентують діяльність 
органів управління та контролю Товариства.

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

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «аКЦеНт-БаНК»

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента
1. Загальнi вiдомостi

1.1. Повне найменування емiтента: ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «Завод «тоЧмаш»

1.2. Органiзацiйно-правова форма: Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ емiтента: 19277566.
1.4. Мiсцезнаходження емiтента: 08401, Київська обл., м. Переяслав-

Хмельницький, вул. Петропавловська, 34
1.5. Мiжмiський код, телефон та факс емiтента: (04567) 5-38-93; факс: 

(04567) 5-38-87 
1.6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua 
1.7. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується 

емiтентом для розкриття iнформацiї: www.tochmash.com.ua
1.8. Вид iнформацiї: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. текст повiдомлення:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» 25.04.2018 р. 

прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: 
припинено повноваження: члена Наглядової ради Артазея Андрiя 

Iвановича, в зв’язку з закiнченням термiну повноважень. Перебував на 
посадi з 22.04.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Частка акцiй у статутному капiталi вiдсутня. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

припинено повноваження: члена Наглядової ради, Голови Наглядо-
вої ради Бояршина Миколи Iвановича, в зв’язку з закiнченням термiну по-
вноважень. Перебував на посадi з 22.04.2015 р. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Частка акцiй у статутному капiталi становить 
0,143%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

припинено повноваження: члена Наглядової ради Валiєва Сергiя Ро-

бертовича, в зв’язку з закiнченням термiну повноважень. Перебував на 
посадi з 22.04.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Частка акцiй у статутному капiталi вiдсутня. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

обрано: Бояршина Миколу Iвановича, на посаду члена Наглядової ради, 
представника акцiонера-юридичної особи ТОВ «УКРМОТО» (код ЄДРПОУ 
32671424, частка акцiй у статутному капiталi 75,43%), термiном на три роки. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцiй у статут-
ному капiталi 0,143%. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: члена 
Наглядової ради, Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. На засiданнi Наглядової ради 25.04.2018 р. Бояр-
шина Миколу Iвановича обрано Головою Наглядової ради. 

обрано: Артазея Андрiя Iвановича, на посаду члена Наглядової ради, 
представника акцiонера-юридичної особи ТОВ «УКРМОТО» (код ЄДРПОУ 
32671424, частка акцiй у статутному капiталi 75,43%), термiном на три 
роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцiй 
у статутному капiталi вiдсутня. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав по-
сади: члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

обрано: Валiєва Сергiя Робертовича, на посаду члена Наглядової 
ради, представника акцiонера-юридичної особи ТзОВ IК «Атланта» (код 
ЄДРПОУ 20148696, частка акцiй у статутному капiталi 0,28%), термiном на 
три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка 
акцiй у статутному капiталi вiдсутня. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав 
посади: члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

3. Пiдпис. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть 
iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе 
вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством. Голова Правлiння в.I. артазей
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

«Полтавський автоагрегатний завод»; 2.Код за ЄДРПОУ емітента-
00232124; 3.Місцезнаходження - вул. Зіньківська,57, м.Полтава, 36009, 
Україна; 4.Міжміський код, телефон та факс -(05352)519200; 5. Електро-
нна поштова адреса – gritskaya1@ukr.net; 6.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації – paaz.com.ua; 7. Вид особливої інформації відповідно до ви-
мог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів - Відомості про порушення справи про банкрутство емі-
тента

II.текст повідомлення
Емітент повідомляє, що 24.04.2018р. на підготовчому засіданні Гос-

подарського суду Полтавської області було винесено ухвалу про пору-
шення справи № 917/373/18 про банкрутство ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ 
ЗАВОД», мiсцезнаходження: 36009, м.Полтава, вул.Зiнькiвська, 57. 
Ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство винесено 
10.04.2018р. Господарським судом Полтавської областi за заявою 
ПАТ «ПААЗ». Причини порушення провадження у справi про банкрут-
ство- неплатоспроможнiсть пiдприємства та неможливiсть полiпшити 
його фiнансовий стан без залучення великої кiлькостi позичкових коштiв 
та отримання прибуткiв для погашення зобов’язань. Загальна сума 
заборгованостi (вимог кредиторiв) 761286949,50 грн. Арбiтражний 
керую чий Шовков Олег Сергiйович, мiсце проживання- д/в, дата ухвали- 
д/в. Дата проведення підготовчого засідання суду- 24.04.2018р.

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

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

2.Генеральний директор (підпис) а.П.литовченко 24.04.2018р.

ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПолтавСьКий автоаГРеГатНий Завод»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон емітента.

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «Завод 
«тоЧмаш», 19277566, 
Петропавлiвська, 34, м. Переяс-
лав - Хмельницький, Переяслав - 
Хмельницький, Київська область, 
08401, Україна, (04567) 5-38-93

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

27.04.2018 р.

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

http://www.tochmash.com.ua/

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФIРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ», 
16463676

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата про-
ведення: 25.04.2017 року. Кворум зборів: 99,054% до загальної кількості 
голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання 
лічильної комісії загальних зборів, затвердження регламенту роботи та по-
рядку проведення зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування. 2.Звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. 3.Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік, при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4.Звіт та висновки Ревізійної 
комісії про підсумки роботи за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.5.Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітнос-
ті Товариства за 2016 рік. 6.Затвердження порядку розподілу прибутку (по-
криття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Това-
риства у 2016 році. 7.Прийняття рішення про припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, за-
твердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами На-
глядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. 8.Прийняття 
рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов договорів (контрак-
тів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. 9.Затвер-
дження прийнятих органами управління рішень та вчинених правочинів. 
10.Прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів. По-
переднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом року. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного: не подавались. Результати розгляду питань порядку денного: об-
рано лічильну комісію загальних зборів, затверджено регламент роботи та 
порядок проведення зборів, затверджено порядок та спосіб засвідчення 
бюлетенів для голосування, затверджено Звiт Правлiння, Звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт та баланс, прийняті до відома Звіт Наглядової 
ради та інформація про фінансові результати діяльності Товариства, об-
рано членів Ревізійної комісії, затверджено умови договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії, обрано особу, яка уповноважується на 
підписання договорів з ними, затверджено прийнятi органами управлiння 
рiшення та вчиненi правочини, по питанню 10 рішення не приймалось.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний перiоди 
не нараховувались та не сплачувались.

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“одеСаПРодКоНтРаКт”

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

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

Публiчне акцiонерне товариство "ОДЕСА-
ПРОДКОНТРАКТ", 01553764 Одеська , 
Суворовський, 65025, Одеса, 19 км. Ста-
рокиївської дороги 048-756-71-18,

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

27.04.2018

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

odpc.emitents.od.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «ЕКОНОМIЧНI 
ПРIОРИТЕТИ», 34995264 Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудитор-
ська фiрма «ЕКОНОМIЧНI ПРIОРИТЕТИ», 
34995264

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

Загальні збори акціонерів скликались на 
10.04.2017р., однак не відбулись за 
відсутністю кворуму.

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 37191 38266
Основні засоби (за залишковою вартістю) 416 419
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 52 47
Сумарна дебіторська заборгованість 5624 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 3706 3989
Статутний капітал 3832 3832
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -35678 -35395
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 32415 32499
Поточні зобов'язання і забезпечення 1070 1778
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-2.33 -2.22

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

-2.33 -2.22

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 15326710 15326710
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
 течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
«альФаСиСтемБуд»

2. Код за ЄДРПОУ 05520218
3. Місцезнаходження 40030, Сумська обл., м. Суми, 

вул. Воєводiна, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс (0542)60-43-53 64-10-31
5. Електронна поштова адреса informdk@emitent.net.ua, 

informbaza309@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

05520218.infosite.com.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 25.04.2018 року прийняте 

рiшення:
1 У вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства», на-

дати попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись То-
вариством у перiод з 25.04.2018 року по 25.04.2019 року (включно), якщо 
ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних госпо-
дарських правочинiв бiльше 25 % та 50 % вартостi активiв Товариства за 
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме: 

правочинiв по вiдчуженню Товариством виробленої ним продукцiї, ви-
конанню Товариством робiт i наданню ним послуг третiм особам, 

правочинiв по договорам субпiдряду 
правочинiв по розпорядженню основними фондами Товариства, що 

вiдносяться до об’єктiв нерухомого майна (вiдчуження чи передача в ко-
ристування третiх осiб, передача в оренду), по придбанню Товариством 
об’єктiв нерухомого майна, 

правочинiв по розпорядженню основними фондами Товариства, що не 
вiдносяться до об’єктiв нерухомого майна (вiдчуження чи передача в ко-
ристування третiх осiб, передача в оренду), по придбанню Товариством 
машин, обладнання, комплектуючих, 

правочинiв по придбанню та вiдчуженню Товариством оборотних 
засобiв, включаючи сировину, паливо, матерiали, енергоресурси, товари 
та iнше майно,;

правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв 
(договори позики, кредитнi договори), 

правочинiв по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами 
своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), 

правочинiв по передачi Товариством третiм особам своїх прав i 
обов’язкiв по укладених договорах (договори про переведення боргу, про 
вiдступлення права вимоги.

правочинiв по укладених iнвестицiйних договорах ;
правочинiв по договорам купiвлi – продажу).
2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиня-

ються у вiдповiдностi до Статуту Товариства та дiючого законодавства, їх 
вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля 
пiдтвердження наглядовою Радою Товариства згоди на їх вчинення. 

3. Вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму  
150 млн. грн. (сто п’ятдесят мiльйонiв гривень);

4. Повноваження на пiдписання договорiв, угод, що є значними право-
чинами, надати виконавчому директору Товариства або уповноваженiй 
особi за довiренiстю Товариства.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 424 858,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах - 2 148 032,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення:
«за» - 2 148 032, «проти» - 0.
Гранична сукупність вартості правочинів 150000,00 (тис. грн).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності 26394.00 (тис. грн).
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках) 568.31.

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 трет’як Свiтлана олександрiвна
виконавчий директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“РиНоК малиНовСьКий”
Річна інформація емітента цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство "Ринок 
Малиновський", 26343453 Одеська , 
Малиновський, 65017, Одеса, вул. Ре-
кордна, 25 Б 048-715-28-28,

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

27.04.2018

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

malinovskiy-market.emitents.od.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ЕКОНОМIЧНI 
ПРIОРИТЕТИ» , 34995264 Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «АУДИ-
ТОРСЬКА ФIРМА «ЕКОНОМIЧНI 
ПРIОРИТЕТИ» , 34995264

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

11.04.2017 проведені чергові загальні 
збори акціонерів товариства. Розгляда-
лись наступні питання:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Правлiння про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2016 р.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 
2016 р.
4. Затвердження звiту i висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї за 2016 р.
5. Затвердження рiчного звiту та 
балансу за 2016 р.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товари-
ства за 2016 р.
7. Затвердження нової редакцiї Статуту 
Товариства. 
8. Внесення змiн до складу органiв 
управлiння та контролю Товариства. 

6. Інформація про дивіденди.
В зв’язку вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками дiяльностi Товариства в 
2016 р. нарахування та виплату дивiдендiв не здiйснювати.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 27094 30271
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19992 22498
Довгострокові фінансові інвестиції 1080 1080
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 5774 6422
Грошові кошти та їх еквіваленти 47 19
Власний капітал 40403 37093
Статутний капітал 400 400
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 41357 39798
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 67497 67364
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0.038975 -0.054

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

-0.038975 -0.054

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 40000 40000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номі-
нальна вартість
у відсотках від 
статутного 
капіталу

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

0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "СПеЦавто-
матиКа", 00226885 Одеська , 
Малиновський, 65033, Одеса, 
Гастелло, 52 (048) 715-79-31,

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

27.04.2018

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

specauto.emitents.od.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«ЕКОНОМIЧНI ПРIОРИТЕТИ», 34995264 
Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«ЕКОНОМIЧНI ПРIОРИТЕТИ», 34995264

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

Занальні збори акціонерів не скликались.

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 35840 34557
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4226 5070
Довгострокові фінансові інвестиції 108 108
Запаси 921 433
Сумарна дебіторська заборгованість 10970 9788
Грошові кошти та їх еквіваленти 390 716
Власний капітал 33556 33522
Статутний капітал 29500 29500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -79 -113
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 2284 1035
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.00029 -0.00054

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

-0.00029 -0.00054

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 118000000 118000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

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

товаРиСтво З оБме-
ЖеНоЮ 
вIдПовIдальНIСтЮ 
«ЄвРаЗIя-СеРвIС» , 
32046019, Хмельницька , 
Красилiвський, 31026, село 
Кременчуки, вулиця Заводська, 
будинок 1 (03855)9 11 37,

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

26.04.2018

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

http://www.svarog-agro.com/ru/
finansovaja-zvitnistj/finansova-
informatsija

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «Український аудит» , 
30857621 

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

Емітент не є акціонерним 
товариством

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 247692 218133
Основні засоби (за залишковою вартістю) 378 408
Довгострокові фінансові інвестиції 386 4338
Запаси 27533 20906
Сумарна дебіторська заборгованість 211153 154028
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 3801
Власний капітал 119866 109012
Статутний капітал 1613 1613
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 118253 107399
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 50000 50000
Поточні зобов’язання і забезпечення 77826 59121
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

директор тов «ЄвРаЗIя-СеРвIС» таргонiй володимир Романович

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIо НеР Не 
товаРиСтво «тРудовий 
КолеКтив ФаН Плит», 
32960308, вул.Фанерна, 1, м. Київ, 
Дніпровський р-н, 02160, Україна, 
(044) 559-01-95

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

26.04.2018

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

www.tkf.kiev.ua

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво ЧеРНяХІв-
СьКа аГРоФІРма «Нива», 
05488555, вул. Iндустрiальна, 35, кор-
пус А, смт. Черняхiв, Житомирська об-
ласть, 12301, 0413441305

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

26.04.2018

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

pratniva.in.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство "уКРНаФтоПРо-
дуКт", 00018201Київська, 
м. Київ, 02094, м.Київ, бульвар 
Верховної Ради,34 044-5733016,

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

27.04.2018

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

ib2599.smida.gov.ua

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

ТОВ "АУ"Аудит-стандарт", 
32852960

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

 ЗЗА чергові 10.04.2018 року 
(Протокол № 21 від 10.04.18 року)

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 64820 64701
Основні засоби (за залишковою вартістю) 81 73
Довгострокові фінансові інвестиції 25359 25359
Запаси 67 9
Сумарна дебіторська заборгованість 0 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 175 234
Власний капітал 61331 61260
Статутний капітал 36653 36653
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -27493 -27551
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 3502 3441
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.00047 -0.00341

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 122176490 122176490
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво 
«автоБаЗа N6», 13551121, 
вул. Корольова, 21А, м. Житомир, 
Житомирська область, 10025, 
Україна, 0412331096

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

26.04.2018

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

avtobaza6.co.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«РомеНСьКий ХлІБоКомБІНат»

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 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМ-
БІНАТ»; код ЄДРПОУ 00379643; 
місцезнаходження: 42006, Сум-
ська обл., м. Ромни, 
вул. Прокопенка, буд. 8; 
міжміський код та телефон: 
(05448) 3-10-56.

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

26.04.2018 року

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

http://romxlibcomb.pat.ua/

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
«БудIНЖеНеРмеРеЖа-2», 
04013376, пр-т Вiдрадний, 107, 
м. Київ, Солом'янський, 03126, 
Україна, 0444589450

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

26.04.2018

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

04013376.infosite.com.ua

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво «ЦеНтР елева тоР-
млиН Буд», 01354680Київська, 
Шевченкiвський район, 01030, мiсто Київ, буль-
вар Тараса Шевченка, 34- Б +380445373777,

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

26.04.2018

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

http://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «СНайПеР», 
20616944, Привокзальна ,8-б, м. Бiла 
Церква, Бiлоцеркiвський, Київська 
область, 09112, Україна, (04563) 
4-53-96

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

26.04.2018

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

pratsnaiper.in.ua
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво По ГаЗоПоС-
таЧаННЮ та ГаЗиФIКаЦIЇ «ГадяЧГаЗ», 05524660, Україна 
Полтавська обл. Гадяцький р-н 37300 м.Гадяч Будька 26 а, (05354)2-15-47

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: gadyachgas.at.ua

4. Найменування, код за ЄдРПоу аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: ТОВ «Сiчень-аудит», 32996030

5. Інформація про загальні збори: 
25.04.2017 року було проведено черговi загальнi збори акцiонерiв з на-

ступним порядком денним:1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.2.Затвердження 
порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на Загальних збо-
рах3.Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборiв 

акцiонерiв товариства.4. Звiт правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2014, 2015 , 2016 роки та затверджен-
ня основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2017 рiк.5. Звiт Наглядової 
ради товариства за проведену роботу за 2014, 2015, 2016 роки.6. Звiт 
Ревiзiйної комiсiї товариства за 2014, 2015, 2016 роки, висновки Ревiзiйної 
комiсiї щодо рiчного звiту та баланс товариства за 2014, 2015, 2016 роки.7.  За-
твердження рiчного звiту товариства за 2014, 2015, 2016 роки.8. Затверджен-
ня порядку розподiлу прибутку товариства за 2014, 2015, 2016 роки .9. Про 
припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради товариства.10.  Про 
обрання членiв Наглядової ради товариства, затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладається з ними, встановлення розмiру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з чле-
нами Наглядової ради.11. Про припинення повноважень Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї товариства12. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї товари-
ства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладається з 
ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.13. Про попереднє 
схвалення значних правочинiв.14. Про затвердження значних правочинiв , 
вчинених товариством в 2014, 2015, 2016 роках.

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПеЧаНІвСьКий КомБІНат ХлІБоПРодуКтІв»

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Печанiвський комбiнат 
хлiбопродуктiв», 30297883 Київська, 
Печерський, 01133, мiсто Київ, вулиця 
Євгена Коновальця, 27 044 490-30-61,

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

26.04.2018

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

pkhp.com.ua

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

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

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

1. Повне найменуван-
ня емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський 
код та телефон 
емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «ГеоФIЗиЧНе оБладНаН-
Ня НадРа» (назву Товариства змінено на 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРУПА 
НАДРА» відповідно до Рішення єдиного 
акціонера Товариства №1/2018 від 26.03.2018 р.), 
32347333, вул.Дубровицька, буд.28, м.Київ, 
Оболонський, 04114, Україна, (044)430-46-36

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

26.02.2018 р.

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

http://geofizpribor.kiev.ua/info.html; http://www.
nadragroup.com/

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво 
"БудІНЖеНеРмеРеЖа-5", 
04013407, Гоголівська, 39, м. Київ, 
04053, 0444863437

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

26.04.2018

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

04013407.infosite.com.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«еКСПеРи меН тальНо- меХаНIЧНий 

Завод «мета лIСт»
РІЧНа ІНФоРмаЦІя 

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

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

приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕКСПЕРИ МЕН ТАЛЬНО-
 МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД «МЕТА ЛIСТ», 
05309512, вул. Лебединська, буд.4, 
м.Київ, 04209, Україна, 
(044)413-65-65

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

26.04.2018 р.

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

www.metallist-emz.pat.ua

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Закрите акцiонерне товари-
ство «Виробничо-торговельна фiрма «Укрторгсервiс», 01437801, 
вул. Вільнюська, 33, м.Київ, Дніпровський, 02090, (044) 559-31-96

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

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

ЗаКРите аКЦIоНеРНе товаРиСтво
 «виРоБНиЧо-тоРГовельНа ФIРма «уКРтоРГСеРвIС»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

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

ство «АЛЬФАСИСТЕМБУД»
2. Код за ЄДРПОУ 05520218
3. Місцезнаходження 40030, Сумська обл., м. Суми, 

вул. Воєводiна, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542)60-43-53 64-10-31

5. Електронна поштова адреса informdk@emitent.net.ua, 
informbaza309@gmail.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

05520218.infosite.com.ua

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

II. текст повідомлення
26.04.2018 року набуто повноважень виконавчим директором Трет’як 

Свiтлана Олександрiвна. Повноважень набуто у зв’язку з подовженням 

строку дiї контракту.
Рiшенням наглядової ради ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД» вiд 

26.04.2018 року подовжено строк дiї контракту посадової особи вико-
навчого директора Трет’як Свiтлани Олександрiвни по 31 жовтня 
2018 року включно (протокол № 14 вiд 26 квiтня 2018 року). Контракт 
був укладений 26.10.2012 року. Всi iншi умови контракту залишенi без 
змiн. Посадова особа перебуває на зазначенiй посадi з 29.10.2012 року.

Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не 
надала згоди на її розкриття. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Розмiр пакета акцiй, який належить данiй особi-0 вiдсоткiв.Часткою у 
статутному капiталi емiтента не володiє.

Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: з 29.10.2012 року ви-
конавчий директор ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД».

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

трет’як Свiтлана 
олександрiвна

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

(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «альФаСиСтемБуд»

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента
1. Загальнi вiдомостi

1.1. Повне найменування емiтента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Завод «ТОЧМАШ»

1.2. Органiзацiйно-правова форма: Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ емiтента: 19277566.
1.4. Мiсцезнаходження емiтента: 08401, Київська обл., м. Переяслав-

Хмельницький, вул. Петропавловська, 34
1.5. Мiжмiський код, телефон та факс емiтента: (04567) 5-38-93; факс: 

(04567) 5-38-87 
1.6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua 
1.7. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується 

емiтентом для розкриття iнформацiї: www.tochmash.com.ua
1.8. Вид iнформацiї: Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинiв
2. текст повiдомлення:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» 25.04.2018 р. 
прийнятi наступнi рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв: 

I) предмет правочину: укладання договору поруки iз передачею активiв 
в заставу; гранична сукупнiсть ринкової вартостi правочинiв: 20000 тис.
грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 14100 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 141,84%; загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй: 43 988 452 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для прийняття рiшення: 43 075 902 акцiй; кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 43 075 902 акцiй; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 
0 акцiй; додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного право-
чину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом 
акцiонерного товариства: вiдсутнi.

II) предмет правочину: продаж та/або передача активiв до статутного 
капiталу iнших пiдприємств; гранична сукупнiсть ринкової вартостi 
правочинiв: 10000 грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 14100 тис.грн.; спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
70,92%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 43 988 452 акцiй; кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що зареєстрованi для прийняття рiшення: : 43 075 902  акцiй; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
43  075 902 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення: 0 акцiй; додатковi критерiї для вiднесення правочину 
до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони 
визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.

3. Пiдпис. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть 
iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе 
вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством. Голова Правлiння в.I. артазей

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «Завод «тоЧмаш»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«моНделІС уКРаЇНа»

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 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МОНДЕЛІС УКРАЇНА»; код 
ЄДРПОУ 00382220; місцезнаходжен-
ня: 42600, Україна, Сумська обл., 
м. Тростянець, вул. Набережна, 28 А; 
міжміський код та телефон:
(044) 490-13-72; факс (044) 490-13-10.

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

26.04.2018 року

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

http://ua.mondelezinternational.com/

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«леБедиНСьКий Завод ПоРшНевиХ 

КIлеЦь»
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 
«Лебединський завод поршневих кiлець», 
00232006, Сумська, Лебединський р-н, 
42200, м. Лебедин, вул. Тараса 
Шевченка, 93 (05445) 2-20-57,

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

26.04.2018

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

http://www.lzpk.info
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Річна інформація емітента

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«БаНК «КлIРиНГовий дIм»

за 2017 рік
І. основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Банк «Клiринговий дiм», 
код ЄдРПоу 21665382,
04070, м.Київ, Борисоглiбська, будинок 5 
літера А, 
тел. 044 593 10 30

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

27.04.2018 р.

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

www.clhs.com.ua

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

«товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «аудиторська фiрма 
«ПКФ аудит-фiнанси», код ЄдРПоу 
34619277

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

25 квітня 2017 року відбулися чергові Загаль-
ні збори. Збори були скликані Наглядовою 
радою. Кворум зборів 59,63%
Порядок денний загальних зборiв: 
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї За-
гальних зборiв АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
2. Затвердження процедурних питань прове-
дення чергових Загальних зборiв акцiонерiв 
АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
3. Звiт Правлiння про результати дiяльностi 
АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2016 рiк. При-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння.
4. Звiт Наглядової Ради про результати 
дiяльностi АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 
2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради.

5. Затвердження звiту та висновку зовнiшнього 
аудитора та заходiв за результатами розгляду 
висновкiв аудиторської фiрми;
6. Затвердження рiчного звiту 
АБ  «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2016 рiк та 
розподiл прибутку/збиткiв за 2016 рiк.
7. Про припинення повноважень членiв На-
глядової ради АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ».
8. Про обрання членiв Наглядової ради 
АБ  «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ»,
9. Затвердження умов цивiльно-правових або 
трудових договорiв, що укладатимуться  з , 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами На-
глядової ради.
За результатами розгляду питань порядку 
денного Загальними зборами затверджено 
звiт Наглядової ради, Правлiння та рiчнi ре-
зультати дiяльностi банку (у виглядi аудитор-
ського звiту). Затверджено рiчний звiт 
АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» за 2016 рiк та поря-
док покриття збитку за результатами 
дiяльностi за 2016 рiк, а саме: збиток у розмiрi 
6 970 775,01 грн. вирiшено покрити за рахунок 
резервного фонду Банку, 76 272 646,46 грн. 
пiдтверджений, але не покритий збиток.
Загальними зборами акцiонерiв прийняте 
рiшення про припинення повноважень Нагля-
дової ради банку у складi Голови Наглядової 
ради Воробйова В.В. та членiв Наглядової 
ради Гориславець Н.Ю., Дирдiної I.В., Колєди 
I.П., Кротюка В.Л.
Обрано Наглядову раду у складi: Голова На-
глядової ради Воробйов В.В., члени Наглядо-
вої ради: Гориславець Н.Ю., Дирдiна I.В., Ко-
лєда I.П., Кротюк В.Л.
Підсумки голосування по питаннях порядку 
денного зафіксовано у протоколі Загальних 
зборів №37 від 25.04.2017 р.

 6. Інформація про 
дивіденди

Рішення щодо виплати дивідендів у 2017 році 
не приймалось. Виплата дивідендів за звітний 
період Емітентом не здійснювалась

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СПеЦлІС-
маш», код за ЄДРПОУ 00991315, повідомляє, що Загальними зборами 
акціонерів, прийнято рішення (Протокол № 1 від «27» березня 2018 року) 
про припинення ПрАТ «Спецлісмаш» шляхом перетворення. Відповідний за-

пис до ЄДР про прийняте рішення внесено «05» квітня 2018р. Письмові ви-
моги кредиторів приймаються протягом строку визначеного законодавством 
за адресою: 37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9. 

Голова комісії з припинення  Назаренко в.І.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«тоРГовий дIм «уКРавтоваЗ»

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

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

приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАВТОВАЗ», 22965525, м. Київ, 
03056, вул. Борщагiвська, буд. 154-А, (044) 323-3-323.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: www.ladaukraine.com

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «Енергопромінвест», 24569259, вул.Дегтярівська, 25-А, 
літера Л, м.Київ, Шевченківський, 04119, (044)495-57-34

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 24569259.infosite.com.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«еНеРГоПРомІНвеСт»

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«тРиКотаЖНа ФаБРиКа «РоЗа»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА», 
00307313, м. Київ, Солом'янський р-н, 03680, м.Київ , 
вул. М. Грiнченка,  2/1 (044)585-08-28,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.ktfroza.kiev.ua
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Річна інформація Прат «Полтавське»  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Полтавське», 05384910, вул.Центральна, буд.17, с.Сем'янівка, 

Полтавський район, Полтавська обл., 38721, 0532-55-57-62.. 
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018р. 
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http:// 05384910.smida.gov.ua.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ПолтавСьКе»

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне това-
риство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА», 21626809, вул.Об-
серваторна, 17а, м.Київ, Шевченківський, 04053, (044) 486-68-16

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«аКЦІоНеРНа СтРаХова КомПаНІя «омеГа»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Полтавський вентиляторний завод», 00909779, 36007, Полтавсь-

ка обл. , м.Полтава, вул.Заводська, буд.12, кімн.307, (05350) 2-13-98. 
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії- 27.04.2018р. 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://pvz.pat.ua/

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ПолтавСьКий веНтилятоРНий Завод»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Кременчукм'ясо», 30068026, 39601, Полтавська обл. , м.Кре-

менчук., вул.Героїв Бреста, буд.48, (0536) 79-67-90. 
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії- 26.04.2018р. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://30068026/smida.gov.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво
«КРемеНЧуКм’яСо»

ПРиватНе ЗаПоРIЗьКе оБлаСНе 
аКЦIоНеРНе товаРиСтво По туРиЗму 

та еКСКуРСIяХ «ЗаПоРIЖтуРиСт»
Додаток 45 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів (пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНа ІНФоРмаЦІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ ЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ 
«ЗАПОРIЖТУРИСТ» Код ЄДРПОУ 02647444 Запорізька обл., 69017, мiсто 
Запорiжжя, острiв Хортиця, ДСП, (061)286-25-75; 2. Дата розкриття повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії: 26.04.2018; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміще-
но регулярну річну інформацію: http://www.zpturist.zp.ua

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «тРаНС оIл», 
24582366, вул.Олеся Гончара, 55А, 
м. Київ, Шевченкiвський р-н, 01032, 
Україна, (044)594-70-53

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

26.04.2018

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

http://24582366.smida.gov.ua/

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Медінвестпроект», 01895430, вул.Мечникова,3, м.Київ, Печер-
ський, 01601, (044)234-60-85

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 01895430.infosite.com.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«медІНвеСтПРоеКт»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-

ство «Нафтоавтоматика», 00142970, 36034, Полтавська обл. , м.Пол-
тава., вул.Буровиків, буд.8, (0532) 66-75-47. 2.Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії- 26.04.2018р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію: http://00142970.smida.gov.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«НаФтоавтоматиКа»



№81, 27 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

65

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ПолIГРаФКНиГа» КоРПоРативНе 

ПIдПРиЄмСтво даК 
«уКРвидавПолIГРаФIя»

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛIГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВ ПОЛIГ-
РАФIЯ», 02470135, вул. О. Довженка,3, 
м. Київ, Шевченкiвський, 03057, Україна, 
(044) 456-11-61

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

27.04.2018 р.

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

www.poligrafkniga.prat.ua

РІЧНа ІНФоРмаЦІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон 
емітента.

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «ЦеНтР 
вIдНовлеННя РеСуРСIв 
«еКоСФеРа», 24723737, вули-
ця Церковна, будинок 3, офiс 208, 
Днiпропетровська обл., мiсто Кривий 
Рiг, 50000, (056) 4920563

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

27.04.2018 р.

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

http://24723737.smida.gov.ua/

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності.

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Юрхолдiнг-  
Аудит», 32736376

5. Інформація про загальні збори: збори не відбулись, тому що не 
скликались.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний 
перiоди не нараховувались та не сплачувались.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СПеЦІалІЗоваНе уПРавлІННя 

«тРаНСГІдРомеХаНІЗаЦІя»
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, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Спецiалiзоване управлiння 
«трансгiдромеханiзацiя», 01385930, 
Подiльський р-н, 04071, м. Київ, вулиця 
Електрикiв, буд.16 (044) 353-36-92

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

27.04.2018

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

www.Transgidro.com.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«БІлоЦеРКІвСьКий Завод ГумовиХ теХНІЧНиХ 

виРоБІв»
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 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «Білоцерківський 
завод гумових технічних 
виробів»;код ЄДРПОУ 00152448; 
місцезнаходження: 09114, 
Київська обл., м. Біла Церква, 
вул. Леваневського, буд.85; 
міжміський код та телефон: 
(04563) 7-33-77.

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

27.04.2018 року

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

jurist@inter-rti.com.ua

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНа ІНФоРмаЦІя 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво «IНСтитут IННова-
ЦIйНиХ теХНолоГIй в еНеР Ге-
тиЦI та еНеРГо ЗБеРе ЖеННI», 
34049447, 04086 мiсто Київ вулиця 
Петропавлiвська, будинок 40, (044) 272-11-31

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

 27.04.2018 

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

http://iit.cpaper.com.ua

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНа ІНФоРмаЦІя 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво «ФутБольНий КлуБ 
«шаХтаР» (доНеЦьК)», 00169816, 
87524, донецька область, мiсто 
марiуполь, вул. Сеченова, 71-а, 
(044) 4981379

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

27.04.2018р.

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

http://www.shakhtar.com/ru/club/information
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "СтРаХова 
КомПаНIя "уКРеНеРГо-
ПолIС", 32707743, бульвар 
Дружби Народів, будинок 19, м. Київ, 
Печерський, 04070, 044 455-50-5

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

23.04.2018

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

http://32707743.smida.gov.ua

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "ПлатаН 
ПлЮС", 33139534Одеська , 
Київський, 65038, Одеса, Дачний, 
будинок, 2 (048)7446513,

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

26.04.2018

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

platanplus.od.ua

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ 
вIдПовIдальНIСтЮ мале 

ПIдПРиЄмСтво 
«БРоКеРСьКа ФIРма «БаСтма»

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

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ 
вIдПовIдальНIСтЮ мале 
ПIдПРиЄмСтво «БРоКеРСьКа 
ФIРма «БаСтма», 14284413, 
одеська, Приморський район, 
65045, м.одеса, провулок 
Нечипуренка, 4, т. 0487709385,

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

26.04.2018

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

bastma.jimdo.com

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

аудитоРСьКо - 
КоНСалтиНГова ФIРма 
«ГРаНтье» у виглядi тов, 
21026423 аудитоРСьКо - 
КоНСалтиНГова ФIРма 
«ГРаНтье» у виглядi тов, 
21026423

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

емітент не є акціонерним 
товариством

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

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНа ІНФоРмаЦІя 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво «яНIвСьКе», 32895302, 
84200 донецька область мiсто дружкiвка 
вулиця Космонавтiв, будинок 27, 
0643238496

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

26.04.2018 

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

yanivske.cpaper.com.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«доНБаСХолдиНГ»

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНа ІНФоРмаЦІя 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «доНБаСХол-
диНГ», 33330907, 01054 мiсто 
Київ вулиця олеся Гончара, 
будинок 73, офiс 5, (044)237-02-17

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

27.04.2018 

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

donholding.cpaper.com.ua

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНа ІНФоРмаЦІя 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво «оГНеуПоРНеРуд», 
24464945, 
85050, донецька область, добропiльсь-
кий р-н, с.шахове, вул. октябрська, буд.14,
тел. (06267) 3-45-42

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

26.04.2018р.

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

http://ogn.net.ua/index.php/explore
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ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ЧеРНIГIвтоРГБудматеРIали»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНIГIВТОРГБУДМАТЕРIАЛИ»

2. Код за ЄДРПОУ 05468892
3. Місцезнаходження 14007, м.Чернiгiв, Ванди Василевської, 

буд.11
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0462652021 0462652021

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

www. torgbudm.com

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2018 р. (Протокол № 1) прийнято 

рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення За-
гальних Зборiв. Характер правочинiв: придбання основних та оборотних 
засобiв, здiйснення фiнансових iнвестицiй, реалiзацiя продукцiї, отримання 
кредитiв, позик, надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого 
нерухомого майна. Гранична сукупна вартiсть правочинiв складає 750 тис.грн. 
Вартiсть активiв за даними фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 26 тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 
за даними фiнансової звiтностi за 2017 рiк - 2884,6 %. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй - 1 037 979 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 1 037 979 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» - 1 037 979 штук, «проти» прийняття рiшення - 0 штук.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. директор Жабицький леонiд анатолiйович

М.П. 26.04.2018

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «автомо-
БІльНа ГРуПа «вІПоС», 
24581332, вул. Сім'ї Хохлових , 9-А, 
м. Київ, Шевченківський, Київська 
область, 04119, 044 5025593

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

26.04.2018

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

vipos.emitent.in.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«одеСаГРошляХБуд»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД», 02138530, Одеська обл., 
Овiдiопольський р-н, 67820, СЕЛО ПРИЛИМАНСЬКЕ, вул. ОБОРОН-
НА, буд.44-К , 048 740 22 44,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018 р.

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КВІТИ УКРАЇНИ», 16288397, вул.Січових Стріль-
ців,  49, м.Київ, Шевченківський, 04053, (044) 486-66-16

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 16288397.infosite.com.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КвІти уКРаЇНи»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єди-

ним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента: ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРитСтво що перетворено у 
товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ вIдПовIдальНIСтЮ «одеСоБлПоС-
таЧЗБут», 20945458, 65049 Одеська область , м. Одеса вул. Фонтанська 
дорога, буд. 16/6, (048) 733-32-71; 2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
26.04.2018; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://odesoblpostachzbut.pat.ua; 4. Найменуван-
ня, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: аКФ «ГРаНтье» у вигляді тов, 21026423; 5. Інформація 
про загальні збори: Збори вiдбулися 28.04.2017. Порядок дений: 1. Об-
рання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв, прийняття рiшення про 
припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря зборiв. 
3.  Прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв, у тому числi 
затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосуван-
ня. 4. Звiт виконавчого органу за 2016 рiк, звiт директора ДП «Кристал», 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу та 
звiту директора ДП «Кристал». Визначення основних напрямiв дiяльностi 
у 2017 р. 5. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк, прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт та висновки Ревiзора 
за 2016 рiк, затвердження висновкiв Ревiзора, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 7. Затвердження рiчного звiту та ба-
лансу за 2016 рiк. 8. Розподiл прибутку (збиткiв) за 2016 р., прийняття 
рiшення про виплату дивiдендiв. 9. Припинення повноважень голови та 
членiв Наглядової ради та Ревiзора. 10. Обрання членiв Наглядової ради. 
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
(контрактiв) з членами Наглядової ради. 12. Обрання Ревiзора. 13. За-
твердження умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладати-
меться з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з 
Ревiзором. 14. Затвердження передавального акту. 15. Затвердження 
перелiку майна, що передається на баланс товариства правонаступника, 
яке створюються за наслiдками реорганiзацiї. 16. Розгляд та погодження 
Статуту ТОВ «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ». 17. Визначення уповноваженої 
особи (осiб), якої (яким) будуть наданi повноваження щодо пiдписання 
установчих документiв ТОВ - правонаступника ПАТ «ОДЕСОБЛПОСТАЧ-
ЗБУТ». Всi питання порядку денного розглянутi, прийнятi одноголосно. 
6.  Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРитСтво що ПеРетвоРеНо у товаРиСтво З 
оБмеЖеНоЮ вIдПовIдальНIСтЮ «одеСоБлПоСтаЧЗБут»
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, ідентифікацій-
ний код згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб, фізич-
них осіб - підприємців та 
громадських формувань, 
місцезнаходження, між-
міський код та телефон 
емітента

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «ЧаСIвояРСьКий воГНе-
тРивКий КомБIНат», 00191773, 
84551 донецька область Бахмутський р-н 
м. Часiв-яр вул. Центральна, 1, 
(06274) 7-29-66

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

26.04.2018

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

http://chok.pat.ua/admin/emitents/reports/year/
view?year=2017

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

аудиторська фірма у формі тов «Крат-
аудит», 23413650

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

Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Часiвоярський вогнетривкий комбiнат», якi 
вiдбулися 28 квiтня 2017 року: 
1. Обрання Лiчильної комiсiї Товариства.
2. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, 
звiт Ревiзiйної комiсiї, звiт Наглядової ради, при-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту На-
глядової ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї.
3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2016 рiк та розподiлу прибутку (збиткiв) Товари-
ства за 2016 рiк.
4. Затвердження плану розподiлу чистого при-
бутку на 2017 рiк.
5. Змiна типу, найменування та адреси Товари-
ства, прийняття змiн до Статуту та Положень 
Товариства в частинi типу, найменування та 
адреси Товариства. 
6. Прийняття змiн до роздiлiв 2-7 Статуту Това-
риства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.
7. Прийняття змiн до роздiлiв 8-15 Статуту Това-
риства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
8. Затвердження змiн до Положення про Загальнi 
збори Товариства шляхом викладення його в 
новiй редакцiї.
9.Затвердження змiн до Положення про Нагля-
дову раду Товариства шляхом викладення його 
в новiй редакцiї.
10.Затвердження Положення про Ревiзiйну 
комiсiю Товариства в новiй редакцiї.
11.Затвердження Положення про Виконавчий 
орган ( Правлiння) Товариства в новiй редакцiї.
12. Припинення повноважень члена Наглядової 
ради Товариства.
13. Обрання персонального складу членiв На-
глядової ради Товариства.
14. Затвердження кошторису Наглядової ради 
Товариства. Затвердження умов контрактiв 
( договорiв), що укладатимуться з членами На-
глядової ради.
15. Про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у 
ходi господарської дiяльностi в перiод до на-
ступних Загальних зборiв акцiонерiв.
перелiку питань порядку денного, не було.
Результати розгляду питань порядку денного:
Усi питання порядку денного розглянутi i прийнятi 
наступнi рiшення.
1. Рiшення: обрати Лiчильну комiсiю у складi: 
Лiсова Тетяна Iванiвна, Зубенко Надiя Сергiївна, 
Алтунiна Iрина Володимiровна, Ракитська Олена

Анатолiївна, Ткаченко Людмила Анатолiївна, 
Панченко Олена Миколаївна, Сорокiна Вiкторiя 
Павлiвна. Рiшення прийнято. 
2. Рiшення: Затвердити звiт Правлiння про 
пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк. Роботу Правлiння визна-
ти задовiльною. Рiшення прийнято.
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2016 рiк визнати задовiльною. 
Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї з перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 
2016 рiк. Фiнансовий та майновий стан Товариства 
визнати задовiльним. Рiшення прийнято.
Затвердити звiт Наглядової ради, роботу Нагля-
дової ради Товариства за 2016 рiк з захисту 
прав акцiонерiв Товариства, контролю та регу-
люванню дiяльностi Правлiння визнати 
задовiльною. Рiшення прийнято.
3. Рiшення: Затвердити рiчний звiт та Баланс То-
вариства. Чистий прибуток за 2016 рiк в розмiрi 
100% направити на виконання робiт з капiтального 
будiвництва, придбання основних засобiв i 
малоцiнних необоротних активiв, збiльшення 
залишкiв виробничих запасiв, збiльшення 
залишкiв грощових коштiв на банкiвських рахун-
ках, збiльшення iнших оборотних активiв. 
Дивiденди не виплачувати. Рiшення прийнято.
4. Рiшення: Затвердити нормативи розподiлення 
чистого прибутку на 2017 рiк: Чистий прибуток в 
розмiрi 100% направити на виконання робiт з 
капiтального будiвництва, придбання основних 
засобiв i малоцiнних необоротних активiв, збiль-
шення залишкiв виробничих запасiв, збiльшення 
залишкiв грощових коштiв на банкiвських рахунках, 
збiльшення iнших оборотних активiв. Дивiденди не 
виплачувати. Рiшення прийнято.
5. Рiшення не прийнято.
6. Рiшення не прийнято.
7. Рiшення не прийнято.
8. Проект рiшення з данного питання на голосуван-
ня не виносився. Голосування не проводилось.
9. Проект рiшення з данного питання на голосуван-
ня не виносився. Голосування не проводилось.
10. Проект рiшення з данного питання на голосу-
вання не виносився. Голосування не проводилось.
11. Проект рiшення з данного питання на голосу-
вання не виносився. Голосування не проводилось.
12. Рiшення не прийнято.
13. Проект рiшення з данного питання на голосу-
вання не виносився. Голосування не проводилось.
Осiб, що подавали пропозицiї до 14. Рiшення: 
Затвердити кошторис Наглядової ради у сумi 
5600 тис.грн. Рiшення прийнято.
15. Рiшення:
1. Надати згоду на вчинення правочину мiж 
ПАТ «Часiвоярський вогнетривкий комбiнат» i 
Bradano Co.LTD. Предмет правочину - постачан-
ня глини . Термiн дiї правочину: з 01.06.2017р. по 
31.05.2018. Загальна сума правочину - вiд  
71 765 тис.грн до 450 000 тис. грн.
2. Узгодити укладання Товариством в перiод не 
бiльш одного року значних правочинiв з постачання 
Товариством продукцiї та послуг власного виробни-
цтва, а також придбання енергоносiїв, сировини, 
обладнання, машин та механiзмiв, вартiсть яких 
складає вiд 71 765 тис. грн. до 106 260 тис.грн.;
3. Контроль за укладенням i виконанням 
правочинiв, що вказанi у п.1 та п.2 даного 
рiшення, доручити Правлiнню Товариства;
4. Зобов’язати Правлiння Товариства укладати 
договори, що стосуються правочинiв, вказаних у 
п.1 та п.2 даного рiшення на пiдставi рiшень На-
глядової ради Товариства про вiдповiднiсть за-
планованих правочинiв рiшенню Загальних 
зборiв акцiонерiв.
5. Доручити Правлiнню Товариства на рiчних За-
гальних зборах акцiонерiв доповiсти про вико-
нання даного рiшення. Рiшення прийнято.

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НОВОАЗОВСЬКА 
ПТАХОФАБРИКА»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00696450

3. Місцезнаходження емітента 87500 м. Марiуполь 
пр. Миру, буд. 95-Б

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0629)63-15-78 (0629)63-15-78

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

novptf@yandex.ua

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

www.novoazptah.pat.ua

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

2. текст повідомлення
Повноваження Голова Наглядової ради Резе Ольга Олександрiвна (по-

садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 
25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) у зв'язку з достроковим припи-
ненням повноважень члена Наглядової ради Кожемякiна В.I. (обрання 
членiв наглядової ради здiйснювалось кумулятивним голосуванням). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi 
- 2 роки 7 мiс. 21 день. Рiшення прийнято Черговими загальними зборами 
акцiонерiв ПрАТ «Новоазовська птахофабрика» (Протокол №1/18 вiд 
25.04.2018р.). 

Голова Наглядової ради Резе Ольга Олександрiвна (посадова особа не 
дала згоди на розкриття своїх паспортних даних ) обрано 25.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 25.04.2018). 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 - 
начальник управлiння працi та соцiального захисту населення 
Тельмановскоi РДА; заступник директора з фiнансових питань 
ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА». Протягом останнiх  
2р. 7мiс. 21дн. обiймала посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Новоазов-
ська птахофабрика». Рiшення прийнято на засiданнi членiв Наглядової 
ради Товариства (Протокол №4/18), при цьому членом Наглядової ради 
Товариства обрана черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Но-
воазовська птахофабрика» (Протокол №1/18 вiд 25.04.2018р.) . Посадова 
особа є представником групи акцiонерiв: ( Ясманицька Євгенiя Вiкторiвна, 
розмiр пакету акцiй - 29767 шт. (0,5038%); та Пузирьов Павло Дмитрович, 
розмiр пакету акцiй - 15 496 шт. (0,2623%)). 

Повноваження Член Наглядової ради Гусейнова Людмила Фарикiвна 
(посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних ) при-
пинено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) у зв’язку з достроковим 
припиненням повноважень члена Наглядової ради Кожемякiна В.I. (обран-
ня членiв наглядової ради здiйснювалось кумулятивним голосуванням). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi 
- 2 роки 7 мiс. 21 лень. Рiшення прийнято Черговими загальними зборами 
акцiонерiв ПрАТ «Новоазовська птахофабрика» (Протокол №1/18 вiд 
25.04.2018р).

Член Наглядової ради Гусейнова Людмила Фарикiвна (посадова особа 
не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних) обрано 25.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 25.04.2018) 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 - 
iнженер з охорони працi ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» , член 
Наглядової ради Товариства (протягом останнiх 2р. 7 мiс. та 21 дн). Рiшення 
прийнято Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Новоазовська 
птахофабрика « (Протокол №1/18).. Посадова особа є представником гру-
пи акцiонерiв ( Гiль Свiтлана Миколаївна, розмiр пакету акцiй - 61302 шт. 
(1,0375%); та Бусигiна Любов Iванiвна, розмiр пакету акцiй - 43754 шт. 
(0,7405%). 

Повноваження Член Наглядової ради Кожемякiн Володимир Iванович 
(посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних ) при-
пинено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) у зв’язку з поданою за-
явою. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - 2 роки 7 мiс. 21 день. Рiшення прийнято Черговими загальними 
зборами акцiонерiв ПрАТ «Новоазовська птахофабрика « (Протокол №1/18 
вiд 25.04.2018р ). 

Член Наглядової ради Гусаров Пантелiй Леонiдович (посадова особа 
не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних) обрано 25.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 25.04.2018) 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: 
Протягом останнiх п’яти рокiв посад не обiймав, пенсiонер-iнвалiд. Рiшення 
прийнято Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Новоазовська 
птахофабрика» (Протокол №1/18 вiд 25.04.2018р.).. Посадова особа є 
представником групи акцiонерiв: ( Аракелян Мгера Саркiсович, розмiр па-
кету акцiй - 1625 шт. . (0,0275%) та Романенко Анатолiй Андрiйович, розмiр 
пакету акцiй 58946шт. (0,9976%). 

Повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Раївська Лада Олексiївна (по-
садова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних ) припи-
нено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) у зв’язку з поданою зая-
вою. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - 2 роки 7 мiс. 21 день. Рiшення прийнято Черговими загальними 
зборами акцiонерiв ПрАТ «Новоазовська птахофабрика « (Протокол №1/18 
вiд 25.04.2018р).

Голова Ревiзiйної комiсiї Раївська Лада Олексiївна (посадова особа не 
дала згоди на розкриття своїх паспортних даних) обрано 25.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 25.04.2018) 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 - 
економiст з працi ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» ; Голова 
ревiзiйної комiсiї Товариства (на протязi 2-х рокiв 7 мiс. 21 дн.). Рiшення 
прийнято на засiданнi ревiзiйної комiсiї (Протокол №2/18 вiд 25.04.18р.), 
при цьому членом ревiзiйної комiсiї обрано Черговими загальними збора-
ми акцiонерiв ПрАТ «Новоазовська птахофабрика». 

Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Бондаренко Наталiя Миколаївна 
(посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних ) при-
пинено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) у зв’язку з поданою за-
явою. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - 2 роки 7 мiс. 21 день. Рiшення прийнято Черговими загальними 
зборами акцiонерiв ПрАТ «Новоазовська птахофабрика» (Протокол №1/18 
вiд 25.04).

Член Ревiзiйної комiсiї Бондаренко Наталiя Миколаївна (посадова осо-
ба не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних ) обрано 25.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 25.04.2018) 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 - 
бухгалтер ПрАТ «Новоазовська птахофабрика» , член Ревiзiйної комiсiї 
(протягом останнiх 2рокiв 7 мiс. 21 дн.). Рiшення прийнято Черговими за-
гальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Новоазовська птахофабрика» (Про-
токол №1/18 вiд 25.04.2018). 

Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Косьмiна Свiтлана Миколаївна 
(посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних ) при-
пинено 25.04.2018 р.(дата вчинення дiї 25.04.2018) у зв’язку з поданою за-
явою. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01032% на суму 
610.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 7 мiс. 
21  день. Рiшення прийнято Черговими загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «Новоазовська птахофабрика» (Протокол №1/18 вiд 25.04.2018).

Член Ревiзiйної комiсiї Косьмiна Свiтлана Миколаївна (посадова особа 
не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних ) обрано 25.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 25.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.01032% на суму 610.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - бухгалтер ПрАТ «НОВО-
АЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» , член Ревiзiйної Комiсiї Товариства (протя-
гом останнiх 2р. 07 мiс. 21 дн).. Рiшення прийнято Черговими загальними 
зборами акцiонерiв ПрАТ «Новоазовська птахофабрика» (Протокол №1/18 
вiд 25.04.2018).

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

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

2. Найменування посади.
Директор ____________ Корюк Андрiй Олексiйович

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
_______________

 (дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«НовоаЗовСьКа ПтаХоФаБРиКа»
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ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«IваНКIвСьКа ПеРеСувНа 

меХаНIЗоваНа КолоНа №2
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «IВАНКIВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №2», 
23568074, Київська обл., IВАНКIВСЬКИЙ Р-Н, 07200, СМТ. IВАНКIВ, ВУ-
ЛИЦЯ ПОЛIСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 3, 0459151805

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 23568074.infosite.com.ua

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ЗоРя»

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

дження, міжміський код та телефон емітента: ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «ЗоРя», 05414717, 68511 Одеська обл. Тарутин-
ський  р-н с. Височанське вул. Молодiжна буд. 25, (04847) 3-11-65. 2. 
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018. 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
05414717.sc-ua.com. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: АК ФІРМА 
«ЮРЕЕКС-АУДІТ» МПП, 21026966. 5. Інформація про загальні збори: 
Позачергові збори скликанi на 02.10.2017. Збори не вiдбулись у 
зв'язку iз вiдсутнiстю кворуму. 6. Інформація про дивіденди: за ре-
зультатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати ди-
відендів не приймалось.

РІЧНа ІНФоРмаЦІя За 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 

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

приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «БолГРадСьКий виНоРоБНий Завод», 00411938, 
68702 Одеська обл. м. Болград вул. Асена Христєва буд. 99,  
(04846) 4-24-87. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018. 
3.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 00411938.sc-ua.com.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «БолГРадСьКий виНоРоБНий Завод»

Річна інформація  
емітента цінних паперів 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента - Публічне 
акціо нерне товариство «український будівельно - інвестиційний 
банк»; 26547581; 01133, м. Київ бул. лесi українки, 30-в; 0443643490.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 26.04.2018.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію –  https://ubib.com.ua/about/emitents

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності - товариство з обмеженою відповідальністю 
«аудиторська фірма «актив-аудит»; 30785437.

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про прове-
дення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів (у разі 
їх непроведення вказуються причини), зазначаються перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до пе-
реліку питань порядку денного. У разі проведення позачергових зборів за-
значаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати 
розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, 
вказуються причини).

1. Чергові загальні збори проведені 06.04.2017. 
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв, - наглядова рада 

банку. Особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денно-
го  - голова правлiння. 

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах, відповідно до 
порядку денного:

1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку, та заходiв за ре-

зультатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту за 2016 р.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 

2016 р.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння Банку за 

2016 р.
5. Затвердження порядку розподiлу прибутку Банку за 2016 р. 
6. Припинення повноважень членiв наглядової ради Банку.
7. Обрання членiв наглядової ради Банку та затвердження умов трудо-

вих договорiв, що укладатимуться з ними.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi 

будуть укладатись, Банком та схвалення вже вчинених значних правочинiв, 
якi укладенi вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв) за операцiями з 
розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України ринкова 
вартiсть яких перевищує двадцять п’ять вiдсоткiв вартостi активiв за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.

Результати розгляду питань порядку денного: зi всiх питань порядку 
денного рiшення прийнято 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Збори 
вiдбулись.

2. Позачергові загальні збори проведені 04.05.2017.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв, - наглядова рада 

банку. Особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денно-
го  - голова правлiння. 

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах, відповідно до 
порядку денного:

1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Затвердження статуту Банку в новiй редакцiї.
3. Затвердження положення про загальнi збори, положення про нагля-

дову раду, положення про правлiння в нових редакцiях.
Результати розгляду питань порядку денного: зi всiх питань порядку 

денного рiшення прийнято 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Збори 
вiдбулись.

3. Позачергові загальні збори проведені 08.12.2017. 
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв, - наглядова рада 

банку. Особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денного 
- голова правлiння. 

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах, відповідно до 
порядку денного:

1. Обрання лiчильної комiсiї. 
2. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних 

правочинiв. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
- з першого питання порядку денного рiшення прийнято 100 % голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцiй. 

- з другого питання порядку денного рiшення не прийнято 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцiй. 

Збори вiдбулись.
6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповнюється 

у разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами звітного 
періоду, а саме зазначається інформація про суму нарахованих дивідендів 
(грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів (грн), дату складення пе-
реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі якщо за ре-
зультатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивіден-
дів не приймалось, про це також зазначається) - За результатами 
звітного та попереднього років Банк не приймав рiшення щодо ви-
плати дивiдендiв.

Голова Правління   в.П.Качуровський

ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«уКРаЇНСьКий БудІвельНо - ІНвеСтиЦІйНий БаНК»
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, ідентифікаційний 
код згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та 
громадських формувань, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«дРуЖКIвСьКе РудоуПРавлIННя», 
ідентифікаційний код ЄдРПоу 00191796, 
84205, донецька область, м.дружкiвка, 
вул.Поленова, буд.112, тел.(06267)3-39-73
Станом на 31.12.2017р. повне найменуван-
ня емітента: ПуБлІЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «дРуЖКIвСьКе 
РудоуПРавлIННя»

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

26.04.2018р. 

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

http://rudo.net.ua/index.php/actzionery

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

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ вІдПовІ-
дальНІСтЮ «маКаудитСеРвІС», 
21994619 / лиСиЧаНСьКа ФІлІя товаРи-
Ства З оБмеЖеНоЮ вІдПовІдальНІС-
тЮ «маКаудитСеРвІС»

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

Чергові загальні збори акціонерів відбули-
ся 24.04.2017р. Пропозицiй щодо питань по-
рядку денного не надходило.
Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних 
зборiв акцiонерiв та затвердження регламен-
ту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства. 
2. Звiт Наглядової ради про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2016 рiк.
3. Звiт Генерального директора про результа-
ти фiнансово-господарської дiяльностi Това-
риства за 2016 рiк.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно 
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
5. Затвердження фiнансової звiтностi Товари-
ства за 2016 рiк.
6. Про затвердження порядку розподiлу при-
бутку Товариства за 2016 рiк, строку та поряд-
ку виплати дивiдендiв.
7. Про змiни в органах управлiння Товари-
ством.
8. Про внесення змiн до Статуту Товариства.
9. Про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року з дня проведення 
Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням 
характеру правочинiв та їх граничної сукупної 
вартостi.
10. Про схвалення правочинiв, щодо яких є 
заiнтересованiсть.
З питання № 1 порядку денного СЛУХАЛИ: 
Головуючого Загальних зборiв акцiонерiв То-
вариства Щетникова Олександра Iвановича.
ВИРIШИЛИ: 1.1. Обрати Лiчильну комiсiю у 
складi:Гриненко Дмитро Юрiйович - голова 
комiсiї,Щербачук Яна Iванiвна - член 
комiсiї,Снiменко Олександр Iванович - член 
комiсiї. 
1.2. Затвердити наступний порядок розгляду 
питань Порядку денного Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних 
зборiв акцiонерiв та затвердження регламен-
ту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства. 
2. Звiт Наглядової ради про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2016 рiк.

3. Звiт Генерального директора про результа-
ти фiнансово-господарської дiяльностi Това-
риства за 2016 рiк.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно 
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
5. Затвердження фiнансової звiтностi Товари-
ства за 2016 рiк.
6. Про затвердження порядку розподiлу при-
бутку Товариства за 2016 рiк, строку та поряд-
ку виплати дивiдендiв.
7. Про змiни в органах управлiння Товариством.
8. Про внесення змiн до Статуту Товариства.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, 
якi можуть вчинятися Товариством протягом од-
ного року з дня проведення Загальних зборiв 
акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв 
та їх граничної сукупної вартостi.
10. Про схвалення правочинiв, щодо яких є 
заiнтересованiсть.
1.3. Затвердити наступний регламент роботи 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:для 
доповiдей з питань Порядку денного Загаль-
них зборiв - 15 хвилин; для спiвдоповiдей - 
5 хвилин;для запитань та вiдповiдей на них - 
3 хвилини.
Бюлетенi для голосування та бюлетенi для куму-
лятивного голосування засвiдчуються шляхом 
пiдпису члена реєстрацiйної комiсiї на кожному 
аркушi бюлетеня при його видачi акцiонеру, що 
зареєструвався для участi у Загальних зборах.
З питання № 2 порядку денного СЛУХАЛИ: 
Члена Наглядової ради Товариства Горохова 
Андрiя Сергiйовича про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк. Головуючого загальних зборiв акцiонерiв 
Щетникова О.I., який запропонував затверди-
ти Звiт Наглядової ради Товариства.
ВИРIШИЛИ: 2. Затвердити звiт Наглядової 
ради про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк 
З питання № 3 порядку денного СЛУХАЛИ: Гене-
рального директора Товариства Цимармана 
Євгенiя Вiталiйовича про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
Головуючого Загальних зборiв акцiонерiв Щетни-
кова О.I., який запропонував затвердитиЗвiт Ге-
нерального директора Товариства.ВИРIШИЛИ: 
3. Затвердити звiт Генерального директора про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк (додається). 
З питання № 4 порядку денного СЛУХАЛИ: 
Представника Ревiзiйної комiсiї Пригоду Ната-
лю Володимирiвну, яка звiтувала про результа-
ти перевiрки та доповiла про висновки стосов-
но фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. 
Головуючого Загальних зборiв акцiонерiв Щет-
никова О.I., який запропонував затвердити 
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї.ВИРIШИЛИ: 
4. Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї про ре-
зультати перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк та висновки 
стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 
2016 рiк (додається).
З питання № 5 порядку денного СЛУХАЛИ: 
Головуючого Загальних зборiв акцiонерiв 
Щетникова О.I., який запропонував затверди-
ти Баланс Товариства на 31.12.2016 р. та Звiт 
про фiнансовi результати за 2016 рiк.
ВИРIШИЛИ: 5. Затвердити Баланс Товари-
ства на 31.12.2016 р. та Звiт про фiнансовi 
результати за 2016 рiк (додаються).
З питання № 6 порядку денного СЛУХАЛИ: 
Головуючого Загальних зборiв акцiонерiв 
Щетникова О.I.ВИРIШИЛИ: 6. Прибуток, отри-
маний Товариством у 2016 роцi, у сумi  
79 008 000,00 гривень (сiмдесят дев'ять 
мiльйонiв вiсiм тисяч грн. 00 коп.) залишити 
нерозподiленим, в зв'язку з цим дивiденди не 
нараховувати та не виплачувати.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «дРуЖКIвСьКе РудоуПРавлIННя»
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З питання № 7 порядку денного СЛУХАЛИ: 
Головуючого Загальних зборiв акцiонерiв 
Щетникова О.I.ВИРIШИЛИ: 7.1. Припинити з 
25.04.2017 року повноваження Наглядової 
ради Товариства у складi п'яти осiб: 
- Горохов Андрiй Сергiйович - представник 
акцiонера VESCO LIMITED (Кiпр), код 184675;
- Щетников Олександр Iванович - представник 
акцiонера VESCO LIMITED (Кiпр), код 184675;
- Гриненко Дмитро Юрiйович - представник 
акцiонера VESCO LIMITED (Кiпр), код 184675;
- Шведова Олена Олександрiвна - незалеж-
ний директор;
- Поль Едуард Анатолiйович - незалежний ди-
ректор.
7.2.Обрати з 25.04.2017 року Наглядову раду 
Товариства у складi двох осiб на строк до на-
ступних рiчних зборiв Товариства:
- Горохов Андрiй Сергiйович - представник 
акцiонера VESCO LIMITED (Кiпр), код 184675;
- Сарнiкова Полiна Вiкторiвна - представник 
акцiонера VESCO LIMITED (Кiпр), код 184675.
7.3. Доручити Генеральному директору Това-
риства Цимарману Євгенiю Вiталiйовичу 
пiдписати цивiльно-правовi договори з Члена-
ми Наглядової ради Товариства.
7.4. В зв'язку з закiнченням термiну повнова-
жень Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi 
однiєї особи - ПАТ «ВЕСКО», обраної строком 
на три роки, обрати Ревiзiйну комiсiю Товари-
ства у складi однiєї особи строком на три роки 
- ПАТ «ВЕСКО».
7.5. Доручити Генеральному директору Това-
риства Цимарману Євгенiю Вiталiйовичу 
пiдписати цивiльно-правовий договiр з Чле-
ном Ревiзiйної комiсiї Товариства.
З питання № 8 порядку денного СЛУХАЛИ: Го-
ловуючого Загальних зборiв акцiонерiв Щет-
никова О.I.ВИРIШИЛИ: 8.1. Затвердити Статут 
Товариства у новiй редакцiї (додається).
Визначити, що нова редакцiя Статуту Товари-
ства для акцiонерiв вступає в дiю з моменту 
прийняття рiшення - з 24.04.2017 р., а для третiх 
осiб - з дня державної реєстрацiї Статуту Това-
риства у новiй редакцiї.8.2. Уповноважити Голо-
ву та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв на 
пiдписання Протоколу загальних зборiв 
акцiонерiв, а також Статуту Товариства у новiй 
редакцiї, а також здiйснити всi дiї, необхiднi для 
державної реєстрацiї Статуту Товариства у 
новiй редакцiї з правом залучення третiх осiб.
З питання № 9 порядку денного СЛУХАЛИ: Го-
ловуючого Загальних зборiв акцiонерiв Щет-
никова О.I.ВИРIШИЛИ: 9. На пiдставi ч. 3 
ст.  70 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» попередньо надати згоду на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися То-
вариством у ходi його поточної господарської 
дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня про-
ведення цих загальних зборiв, щодо:9.1. Укла-
дання договорiв на отримання кредитiв (по-
зик), лiзингу, отримання акредитивiв, 
банкiвських гарантiй, надання застав, порук, 
права договiрного та/або примусового (безак-
цептного) списання коштiв з банкiвських 
рахункiв Товариства, якi вчиняються у зв'язку з 
залученням фiнансування (у тому числi шля-
хом випуску цiнних паперiв), наданням та/або 
отриманням кредитiв (позик) Товариством чи 
iншими особами, граничною вартiстю на кожен 
правочин, яка еквiвалентна 100 000 000, 00 
(сто мiльйонiв) доларiв США за офiцiйним кур-
сом НБУ на дату вчинення правочину.
Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, 
вказаних у цьому пунктi, не повинна переви-
щувати 150 000 000,00 (сто п’ятдесят 
мiльйонiв) доларiв США за офiцiйним курсом 
НБУ на дату вчинення правочину. 9.2. Укла-
дання договорiв (правочинiв) на поставку/
придбання товарiв, робiт та послуг, оренди 
майна, якщо ринкова вартiсть майна, товарiв,

робiт або послуг, що є предметом такого пра-
вочину, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi товариства.9.3. Уповноваження На-
глядової Ради Товариства:
9.3.1. приймати рiшення про укладення кон-
кретних договорiв (правочинiв) на отриман-
ня кредитiв (позик), лiзингу, отримання 
акредитивiв, банкiвських гарантiй, надання 
застав, порук, права договiрного та/або при-
мусового (безакцептного) списання коштiв з 
банкiвських рахункiв Товариства, якi вчиня-
ються у зв'язку з залученням фiнансування 
(у тому числi шляхом випуску цiнних 
паперiв), наданням та/або отриманням 
кредитiв (позик) Товариством чи iншими 
особами;9.3.2. приймати рiшення про укла-
дення конкретних договорiв (правочинiв), 
пов'язаних з договорами (правочинами), ви-
значеними у п.9.3.1, в тому числi, але не ви-
ключно, договорiв поруки, банкiвської 
гарантiї тощо; 9.3.3. визначати перелiк осно-
вних засобiв Товариства, якi можуть переда-
ватися в заставу/iпотеку на виконання цього 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства, та затверджувати результати незалеж-
ної оцiнки таких основних засобiв, проведе-
ної незалежним оцiнювачем. 9.3.4. визначати 
уповноважених осiб на укладення 
(пiдписання) вiд iменi Товариства договорiв 
(правочинiв), вказаних в пунктi 9.1 цього пи-
тання порядку денного.
З питання № 10 порядку денного СЛУХАЛИ: 
Головуючого Загальних зборiв акцiонерiв 
Щетникова О.I.ВИРIШИЛИ: 10. Зняти з роз-
гляду питання 10 цього проекту порядку ден-
ного в зв'язку з вiдсутнiстю таких правочинiв
Позачергові загальні збори акціонерів від-
булися 21.12.2017 за ініціативою Наглядової 
ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рiшення про виплату дивi-
дендiв.
З питання № 1 порядку денного 
ВИРIШИВ:1.1. Нарахувати та виплатити 
дивiденди з нерозподiленого прибутку за 
пiдсумками роботи Товариства у 2014, 2015 
та 2016 роках, всього у розмiрi  
204 875 000,00 (двiстi чотири мiльйони 
вiсiмсот сiмдесят п'ять тисяч гривень 00 
коп) на користь VESCO LIMITED (ВЕСКО 
ЛIМIТЕД), що є єдиним акцiонером Товари-
ства i володiє часткою, що становить 100 % 
статутного капiталу Товариства, а саме:» 
За пiдсумками роботи Товариства у 2014р.  - 
58 638 000, 00 грн.; « За пiдсумками роботи 
Товариства у 2015р. - 67 229 000, 00 грн.;» 
За пiдсумками роботи Товариства у 2016р.  - 
79 008 000, 00 грн.
1.2. Виплату дивiдендiв на користь VESCO 
LIMITED (ВЕСКО ЛIМIТЕД) здiйснити в гривнi 
або в iноземнiй валютi - доларах США по 
офiцiйному курсу НБУ, встановленому на дату 
прийняття цього рiшення (100 доларiв США - 
2786,0871 гривень), що становитиме 
7  353  503,05 доларiв США, шляхом перера-
хування коштiв на рахунок, вказаний 
акцiонером Товариства. 
1.3. Визначити строк виплати частки прибутку 
(дивiдендiв) - шiсть мiсяцiв з моменту при-
йняття рiшення про виплату дивiдендiв.
1.4. Доручити Генеральному директору Това-
риства (з правом передоручення наданих по-
вноважень iншим особам) здiйснити всi 
необхiднi заходи, спрямованi на виплату час-
тини прибутку (дивiдендiв) акцiонеру Товари-
ства.

6. Інформація про 
дивіденди:

Рiшення щодо виплати дивiдендiв за звiтний 
(2017 рiк) перiод не приймалось. Дивiденди 
за звiтний (2017 рiк) перiод не нараховува-
лись та не сплачувались.
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У звiтному перiодi були прийнятi наступнi 
рiшення щодо виплати дивiдендiв за 2014р., 
2015р. та 2016р. :
Дата прийняття рiшення Позачергових За-
гальних зборiв Товариства про виплату 
дивiдендiв - 21.12.2017 року. Дата складан-
ня перелiку осiб, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв, порядок та строки їх ви-
плати затвердженi Протоколом Наглядової 
ради Товариства № 25 вiд 21.12.2017 року. 
Дата складення перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв - 
11.01.2018 року. Розмiр дивiдендiв,  
що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення 
загальних зборiв - 204 875 000,00 грн. , в 
т.ч.: За пiдсумками роботи Товариства у 
2014р. - 58 638 000, 00 грн.; За пiдсумками 
роботи Товариства у 2015р. - 67 229 000, 
00 грн.; За пiдсумками роботи

Товариства у 2016р. - 79 008 000, 00 грн. 
Строк виплати дивiдендiв - по 21.06.2018 р. 
Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо 
акцiонеру, шляхом перерахування коштiв на 
рахунок, вказаний акцiонером Товариства. 
Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї 
суми дивiдендiв в повному обсязi.Виплата 
дивiдендiв може бути здiйснена в гривнi або 
в iноземнiй валютi - доларах США по 
офiцiйному курсу НБУ, встановленому на 
дату прийняття рiшення (100 доларiв США  - 
2786,0871 гривень), що становитиме  
7 353 503,05 доларiв США, шляхом перера-
хування коштiв на рахунок, вказаний 
акцiонером Товариства. У звiтному роцi 
були виплаченi дивiденди за 2015 рiк в сумi 
2 100 000 доларів США, що за офіційним 
курсом НБУ на день перерахування стано-
вить 58 696  934,10грн.

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«український будівельно - інвес-
тиційний банк»

Код за ЄДРПОУ: 26547581
Місцезнаходження: 01133 м.Київ, б-р л.українки, 30-в 
Міжміський код, телефон та факс (044) 3643490, 494 02 28
Електронна поштова адреса: shymanskats@ubib.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформаціїї

https://ubib.com.ua/about/emitents

Вид особливої інформації  відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалі - 

Банк) 26.04.2018 р. прийнято рішення про:
- припинення повноважень голови наглядової ради Банку Дем'яненко 

Світлани Анатоліївни (Посадова особа не надавала згоди на розкриття 
паспортних даних). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочи-
ни відсутня. На зазначеній посаді голови наглядової ради Дем'яненко С. А. 
перебувала з 06.04.2017. Володіє 53,6869% статутного капіталу Банку. 

- припинення повноважень члена наглядової ради Банку Мотрич Тетяни 
Іванівни. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних да-
них). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На 
зазначеній посаді члена наглядової ради Мотрич Т.І. перебувала з 
06.04.2017. Пакетом акцій Банку не володіє. 

- припинення повноважень члена наглядової ради Банку Бурлаєнка Ан-
дрія Анатолійовича. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття пас-
портних даних). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини 
відсутня. На зазначеній посаді члена наглядової ради Бурлаєнко А.А. пере-
бував з 06.04.2017. Пакетом акцій Банку не володіє. 

- припинення повноважень члена наглядової ради Банку Кіхтенка Дени-
са Вадимовича. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини від-
сутня. На зазначеній посаді члена наглядової ради Кіхтенко Д.В. перебував 
з 06.04.2017. Пакетом акцій Банку не володіє. 

- припинення повноважень члена наглядової ради Банку Кукурузи Альо-
ни Анатоліївни. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини від-
сутня. На зазначеній посаді члена наглядової ради Кукуруза А.А. 
перебувала з 06.04.2017. Пакетом акцій Банку не володіє. 

- обрання головою наглядової ради Банку Дем'яненко Світлани Анато-
ліївни (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). 
Посади, які обіймала Дем'яненко С. А. протягом останніх п’яти років: за-
ступник директора з юридичних питань, заступник начальника відділення, 
директор з юридичних питань, голова наглядової ради. Непогашена суди-
мість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальними зборами голо-
вою наглядової ради Банку обрано Дем'яненко С.А. строком на 3 (три) 
роки. Володіє 53,6869% статутного капіталу Банку. Посадова особа є акці-
онером;

- обрання членом наглядової ради Банку Подгорниц Юлії Валеріївни. 
(Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). По-
сади, які обіймала Подгорниц Ю.В. протягом останніх п’яти років: заступ-
ник голови правління, генеральний директор, радник голови правління. 
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загаль-
ними зборами членом наглядової ради Банку обрано Подгорниц Ю.В. стро-
ком на 3 (три) роки. Пакетом акцій Банку не володіє. Посадова особа є 
представником акціонера Дем'яненко С.А.;

- обрання членом наглядової ради Банку Мотрич Тетяни Іванівни. (По-
садова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Посади, 
які обіймала Мотрич Т.І. протягом останніх п’яти років: заступник керуючо-
го, радник голови правління, директор дирекції, член наглядової ради. Не-
погашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальними 
зборами членом наглядової ради Банку обрано Мотрич Т.І. строком на 
3  (три) роки. Пакетом акцій Банку не володіє. Посадова особа є представ-
ником акціонера Чечьоткіна А.Л.;

- обрання членом наглядової ради Банку Бурлаєнка Андрія Анатолійо-
вича. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). 
Посади, які обіймав Бурлаєнко А.А. протягом останніх п’яти років: гене-
ральний директор, член наглядової ради. Непогашена судимість за корис-
ливі та посадові злочини відсутня. Загальними зборами членом наглядової 
ради Банку обрано Бурлаєнка А.А. строком на 3 (три) роки. Пакетом акцій 
Банку не володіє. Посадова особа є представником акціонера Чечьоткі-
на  А.Л.;

- обрання членом наглядової ради Банку Кіхтенка Дениса Вадимовича. 
(Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). По-
сади, які обіймав Кіхтенко Д.В. протягом останніх п’яти років: юрисконсульт, 
директор, член наглядової ради. Непогашена судимість за корисливі та по-
садові злочини відсутня. Загальними зборами членом наглядової ради 
Банку обрано Кіхтенка Д.В. строком на 3 (три) роки. Пакетом акцій Банку не 
володіє. Посадова особа є незалежним членом наглядової ради (незалеж-
ним директором);

- обрання членом наглядової ради Банку Леонідова Віктора Дмитрови-
ча. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). 
Посади, які обіймав Леонідов В.Д. протягом останніх п’яти років: ради рад-
ник голови правління, заступник голови наглядової ради. Непогашена су-
димість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальними зборами 
членом наглядової ради Банку обрано Леонідова В.Д. строком на 3 (три) 
роки. Пакетом акцій Банку не володіє. Посадова особа є незалежним чле-
ном наглядової ради (незалежним директором);

- обрання членом наглядової ради Банку Іванченко Юлії Анатоліївни. 
(Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). По-
сади, які обіймала Іванченко Ю.А. протягом останніх п’яти років: головний 
економіст. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини від-
сутня. Загальними зборами членом наглядової ради Банку обрано Іван-
ченко  Ю.А. строком на 3 (три) роки. Пакетом акцій Банку не володіє. По-
садова особа є незалежним членом наглядової ради (незалежним 
директором).

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

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

Голова правління
ат «укрбудінвестбанк»  в.П.Качуровський

М.П.                                  26.04.2018

ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«уКРаЇНСьКий БудІвельНо - ІНвеСтиЦІйНий БаНК»
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 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емі-
тента, ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітен-
та

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«веСКо», 00282049, 
84205, донецька область, м. дружкiвка, 
вул. Iндустрiальна, 2, 
тел. (06267)3-45-42

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

26.04.2018р. 

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

http://vesco.net.ua/index.php/actzionery 

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми (П. І. Б. аудитора - фізич-
ної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фі-
нансової звітності

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ вІдПовІ-
дальНІСтЮ «маКаудитСеРвІС», 
21994619 / лиСиЧаНСьКа ФІлІя товаРи-
Ства З оБмеЖеНоЮ вІдПовІдальНІС-
тЮ «маКаудитСеРвІС»

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 24.04.2017 Пропозийiй щодо пи-
тань порядку денного не надходило.
Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв:
1.Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних 
зборiв акцiонерiв та затвердження регламен-
ту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства. 
2.Звiт Наглядової ради про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2016 рiк.
3.Звiт Генерального директора про результа-
ти фiнансово-господарської дiяльностi Това-
риства за 2016 рiк.
4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно 
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
5.Затвердження фiнансової звiтностi Товари-
ства за 2016 рiк.
6.Про затвердження порядку розподiлу при-
бутку Товариства за 2016 рiк, строку та поряд-
ку виплати дивiдендiв.
7.Про змiни в органах управлiння Товари-
ством.
8.Про внесення змiн до Статуту Товариства.
9.Про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року з дня проведення 
Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням 
характеру правочинiв та їх граничної сукупної 
вартостi.
10.Про схвалення правочинiв, щодо яких є 
заiнтересованiсть.
З питання № 1 порядку денного СЛУХАЛИ: Го-
ловуючого Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства Щетникова Олександра Iвановича, 
ВИРIШИЛИ: 1.1.Обрати Лiчильну комiсiю у 
складi:ГриненкоДмитро Юрiйович - голова 
комiсiї,Щербачук Яна Iванiвна - член 
комiсiї,Снiменко Олександр Iванович - член 
комiсiї.1.2. Затвердити наступний порядок 
розгляду питань Порядку денного Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства:1.Про обрання 
Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв 
та затвердження регламенту роботи Загаль-
них зборiв акцiонерiв Товариства. 2.Звiт На-
глядової ради про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк.3.Звiт Генерального директора про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства за 2016 рiк.4.Звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансової звiтностi 
Товариства за 2016 рiк.5.Затвердження

фiнансової звiтностi Товариства за 2016 
рiк.6.Про затвердження порядку розподiлу при-
бутку Товариства за 2016 рiк, строку та порядку 
виплати дивiдендiв.7.Про змiни в органах 
управлiння Товариством.8.Про внесення змiн 
до Статуту Товариства.9.Про попереднє схва-
лення значних правочинiв, якi можуть вчиняти-
ся Товариством протягом одного року з дня 
проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз за-
значенням характеру правочинiв та їх граничної 
сукупної вартостi.10.Про схвалення правочинiв, 
щодо яких є заiнтересованiсть.1.3. Затвердити 
наступний регламент роботи Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства:для доповiдей з питань 
Порядку денного Загальних зборiв15 хвилин;для 
спiвдоповiдей- 5 хвилин;для запитань та 
вiдповiдей на них- 3 хвилини.
З питання № 2 порядку денного СЛУХАЛИ: 
Представника члена Наглядової ради Това-
риства Горохова Андрiя Сергiйовича про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк.Головуючого загаль-
них зборiв акцiонерiв Щетникова О.I., який за-
пропонував затвердити Звiт Наглядової ради 
Товариства.ВИРIШИЛИ: 2. Затвердити звiт 
Наглядової ради про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк (додається). 
З питання № 3 порядку денного СЛУХАЛИ: 
Генерального директора Товариства Цимар-
мана Євгенiя Вiталiйовича про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2016 рiк.Головуючого Загальних зборiв 
акцiонерiв Щетникова О.I., який запропонував 
затвердити Звiт Генерального директора То-
вариства.ВИРIШИЛИ: 3. Затвердити звiт Ге-
нерального директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2016 рiк (додається). 
З питання № 4 порядку денного СЛУХАЛИ: 
Представника Ревiзiйної комiсiї Пригоду На-
талю Володимирiвну, яка звiтувала про ре-
зультати перевiрки та доповiла про висновки 
стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 
2016 рiк.Головуючого Загальних зборiв 
акцiонерiв Щетникова О.I., який запропонував 
затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї.
ВИРIШИЛИ: 4. Затвердити Звiт Ревiзiйної 
комiсiї про результати перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк та висновки стосовно фiнансової звiтностi 
Товариства за 2016 рiк (додається).
З питання № 5 порядку денного СЛУХАЛИ: Го-
ловуючого Загальних зборiв акцiонерiв Щет-
никова О.I.ВИРIШИЛИ: 5. Затвердити Баланс 
Товариства на 31.12.2016 р. та Звiт про 
фiнансовi результати за 2016 рiк (додаються).
З питання № 6 порядку денного СЛУХАЛИ: 
Головуючого Загальних зборiв акцiонерiв 
Щетникова О.I..ВИРIШИЛИ: 6. Прибуток, 
отриманий Товариством у 2016 роцi, у сумi 
374 211 000,00 гривень (триста сiмдесят чоти-
ри мiльйона двiстi одинадцять тисяч грн. 
00 коп.) залишити нерозподiленим, в зв'язку з 
цим дивiденди не нараховувати та не випла-
чувати.
З питання № 7 порядку денного СЛУХАЛИ: 
Головуючого Загальних зборiв акцiонерiв Щет-
никова О.I.ВИРIШИЛИ: 7.1. В зв'язку з 
закiнченням термiну повноважень Ревiзiйної 
комiсiї Товариства у складi однiєї особи - 
ПАТ «ДРУЖКIВСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ», об-
раної строком на три роки, обрати Ревiзiйну 
комiсiю Товариства у складi однiєї особи стро-
ком на три роки - ПАТ «ДРУЖКIВСЬКЕ 
РУДОУПРАВЛIННЯ».7.2.Доручити Генерально-
му директору Товариства Цимарману Євгенiю 
Вiталiйовичу пiдписати цивiльно-правовий 
договiр з Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «веСКо»
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З питання № 8 порядку денного СЛУХАЛИ: Го-
ловуючого Загальних зборiв акцiонерiв Щет-
никова О.I..ВИРIШИЛИ: 8.1.Затвердити Статут 
Товариства у новiй редакцiї, виклавши абзац 3 
пункту 17.16.26 Статуту Товариства в 
наступнiй редакцiї: «погодження правочинiв 
(договорiв, контрактiв) на продаж продукцiї 
(товарiв, послуг) Товариства, закупiвлю осно-
вних компонентiв (дизпаливо, електроенергiя, 
металопродукцiя, обладнання та iншi) та iнших 
фiнансово-господарських операцiй на суму, 
яка еквiвалентна 50 000, 00 (п'ятдесят тисяч) 
доларiв США i вище за офiцiйним курсом НБУ 
на дату вчинення правочину, як одноразово, 
так i сумарно за одним контрагентом або од-
ним найменуванням товару (робiт, послуг) 
протягом року». Доповнити Статут Товариства 
пунктом 23.3 наступного змiсту: «23.3. Статут 
Товариства пiдписується Головою та секрета-
рем Загальних зборiв Товариства або уповно-
важеною Загальними зборами Товариства 
особою. Пiдпис уповноваженої особи/осiб або 
Голови та секретаря Загальних зборiв Товари-
ства скрiплюється печаткою Товариства. Ви-
значити, що нова редакцiя Статуту Товариства 
для акцiонерiв вступає в дiю з моменту при-
йняття рiшення - з 24.04.2017 р., а для третiх 
осiб - з дня державної реєстрацiї Статуту То-
вариства у новiй редакцiї.8.2.Доручити Гене-
ральному директору Товариства пiдписати 
нову редакцiю Статуту Товариства та здiйснити 
всi дiї, необхiднi для державної реєстрацiї 
Статуту Товариства у новiй редакцiї з правом 
залучення третiх осiб.
З питання № 9 порядку денного СЛУХАЛИ: Го-
ловуючого Загальних зборiв акцiонерiв Щет-
никова О.I.ВИРIШИЛИ: 9.На пiдставi ч. 3 ст. 70 
Закону України «Про акцiонернi товариства» 
схвалити значнi правочини, якi можуть вчиня-
тися Товариством у ходi його поточної госпо-
дарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з 
дня проведення цих загальних зборiв, 
щодо:9.1.Укладання договорiв на отримання 
кредитiв (позик), лiзингу, отримання 
акредитивiв, банкiвських гарантiй, надання за-
став, порук, права договiрного та/або приму-
сового (безакцептного) списання коштiв з 
банкiвських рахункiв Товариства, якi вчиня-
ються у зв’язку з залученням фiнансування (у 
тому числi шляхом випуску цiнних паперiв), 
наданням та/або отриманням кредитiв (позик) 
Товариством чи iншими особами, граничною 
вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 
100 000 000, 00 (сто мiльйонiв) доларiв США 
за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення 
правочину.Гранична сукупна вартiсть усiх 
правочинiв, вказаних у цьому пунктi, не пови-
нна перевищувати 150 000 000,00 (сто 
п’ятдесят мiльйонiв) доларiв США за офiцiйним 
курсом НБУ на дату вчинення правочину. 
9.2.  Укладання договорiв (правочинiв) на по-
ставку/придбання товарiв, робiт та послуг, 
оренди майна, якщо ринкова вартiсть майна, 
товарiв, робiт або послуг, що є предметом та-
кого правочину, перевищує 10  вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi товариства. 
9.3.Уповноваження Наглядової Ради Товари-
ства: 9.3.1.приймати рiшення про укладення 
конкретних договорiв (правочинiв) на отриман-
ня кредитiв (позик), лiзингу, отримання 
акредитивiв, банкiвських гарантiй, надання за-
став, порук, права договiрного та/або примусо-
вого (безакцептного) списання коштiв з 
банкiвських рахункiв Товариства, якi вчиняють-
ся у зв’язку з залученням фiнансування (у тому 
числi шляхом випуску цiнних паперiв), надан-
ням та/або отриманням кредитiв (позик) Това-
риством чи iншими особами; 9.3.2.приймати 
рiшення про укладення конкретних  
договорiв (правочинiв) щодо отримання

Товариством фiнансових послуг, будь-яких 
iнших договорiв, пов'язаних з вищевказаними 
договорами (правочинами), в тому числi, але 
не виключно, договорiв поруки, банкiвської 
гарантiї тощо; 9.3.3.визначати перелiк основних 
засобiв Товариства, якi можуть передаватися в 
заставу/iпотеку на виконання цього рiшення за-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства, та за-
тверджувати результати незалежної оцiнки та-
ких основних засобiв, проведеної незалежним 
оцiнювачем;9.3.4.визначати уповноважених 
осiб на укладення (пiдписання) вiд iменi Това-
риства договорiв (правочинiв), вказаних в 
пунктi 9 цього питання порядку денного.
З питання № 10 порядку денного СЛУХАЛИ: 
Головуючого Загальних зборiв акцiонерiв 
Щетникова О.I.ВИРIШИЛИ: 10.На пiдставi ч. 9 
ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» схвалити правочини iз заiнтересованiстю 
вiдповiдно до додатку. 
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 21.12.2017 особа,що iнiцiювала 
проведення позачергових зборiв-
Наглядова рада.
РIШЕННЯ Позачергових Загальних зборiв 
учасникiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ВЕСКО» ЄДИНИЙ АКЦIОНЕР:- 
VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛIМIТЕД), що знахо-
диться за адресою: Фемiстоклi Дервi, 3, ДЖУЛIЯ 
ХАУС, P.C. 1066, Нiкосiя, Кiпр, код 184675, в 
особi уповноваженого представника Горохова 
Андрiя Сергiйовича, який володiє 100 % голосiв 
у вищому органi управлiння Товариством.За-
прошено: Генерального директора Товариства 
Цимармана Євгенiя Вiталiйовича.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв.
З питання № 1 порядку денного ВИРIШИВ: 
1.1.Нарахувати та виплатити дивiденди з 
нерозподiленого прибутку за пiдсумками ро-
боти Товариства у 2013 роцi у розмiрi  
103 696 000,00 (сто три мiльйони шiстсот 
дев'яносто шiсть тисяч гривень 00 коп.) на ко-
ристь VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛIМIТЕД), що 
є єдиним акцiонером Товариства i володiє 
часткою, що становить 100 % статутного 
капiталу Товариства.1.2.Виплату дивiдендiв 
на користь VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛIМIТЕД) 
здiйснити в гривнi або в iноземнiй валютi - до-
ларах США по офiцiйному курсу НБУ, вста-
новленому на дату прийняття цього рiшення 
(100 доларiв США - 2786,0871 гривень), що 
становитиме 3 721 922,40 доларiв США, шля-
хом перерахування коштiв на рахунок, вказа-
ний акцiонером Товариства. 1.3. Визначити 
строк виплати частки прибутку (дивiдендiв) - 
шiсть мiсяцiв з моменту прийняття рiшення 
про виплату дивiдендiв. 1.4.Доручити Гене-
ральному директору Товариства (з правом 
передоручення наданих повноважень iншим 
особам) здiйснити всi необхiднi заходи, 
спрямованi на виплату частини прибутку 
(дивiдендiв) акцiонеру Товариства.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 21.12.2017 особа,що iнiцiювала 
проведення позачергових зборiв-
Наглядова рада.
РIШЕННЯ Позачергових Загальних зборiв 
учасникiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА»ВЕСКО»ЄДИНИЙ АКЦIОНЕР:- 
VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛIМIТЕД), що зна-
ходиться за адресою: Фемiстоклi Дервi, 3, 
ДЖУЛIЯ ХАУС, P.C. 1066, Нiкосiя, Кiпр, код 
184675, в особi уповноваженого представни-
ка Горохова Андрiя Сергiйовича, який володiє 
100 % голосiв у вищому органi управлiння То-
вариством.Запрошено: Генерального дирек-
тора Товариства Цимармана Євгенiя 
Вiталiйовича. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв.
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З питання № 1 порядку денного ВИРIШИВ: 
1.1.Нарахувати та виплатити дивiденди з 
нерозподiленого прибутку за пiдсумками роботи 
Товариства у 2014 та 2015 роках, всього у розмiрi 
795 625 000,00 (сiмсот дев’яносто п’ять мiльйонiв 
шiстсот двадцять п’ять тисяч гривень 00 коп.) на 
користь VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛIМIТЕД), що 
є єдиним акцiонером Товариства i володiє част-
кою, що становить 100 % статутного капiталу 
Товариства, а саме:» За пiдсумками роботи То-
вариства у 2014 - 266 204 000,00 грн.;» За 
пiдсумками роботи Товариства у 2015 -  
529 421 000,00 грн.1.2.Виплату дивiдендiв на 
користь VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛIМIТЕД) 
здiйснити в гривнi або в iноземнiй валютi - дола-
рах США по офiцiйному курсу НБУ, встановлено-
му на дату прийняття цього рiшення (100 доларiв 
США - 2786,0871 гривень), що становитиме  
28 557 075,62 доларiв США, шляхом перераху-
вання коштiв на рахунок, вказаний акцiонером 
Товариства. 1.3.Визначити строк виплати частки 
прибутку (дивiдендiв) - шiсть мiсяцiв з моменту 
прийняття рiшення про виплату 
дивiдендiв.1.4.Доручити Генеральному директо-
ру Товариства (з правом передоручення нада-
них повноважень iншим особам) здiйснити всi 
необхiднi заходи, спрямованi на виплату частини 
прибутку (дивiдендiв) акцiонеру Товариства.

6. Інформація про дивіден-
ди

Рiшення щодо виплати дивiдендiв за звiтний 
(2017 рiк) та попереднiй (2016 рiк) перiоди не 
приймалось. Дивiденди за звiтний (2017 рiк) 
та попереднiй (2016 рiк) перiоди не нарахову-
вались та не сплачувались.
У звiтному перiодi були прийнятi наступнi 
рiшення щодо виплати дивiдендiв за 2013р., 
2014р. та 2015р. :
1.Дата прийняття рiшення Позачергових За-
гальних зборiв Товариства про виплату 
дивiдендiв - 21.12.2017 року.
Дата складання перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв, порядок та строки їх 
виплати затвердженi Протоколом Наглядової 
ради Товариства № 42 вiд 21.12.2017 року. 

Дата складення перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв - 11.01.2018 року.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi 
вiдповiдно до рiшення загальних зборiв -  
795 625 000,00 грн. : За пiдсумками роботи 
Товариства у 2014р. - 266 204 000,00 грн.; За 
пiдсумками роботи Товариства у 2015р. -  
529 421 000,00 грн.
Виплата дивiдендiв на користь VESCO LIMITED 
(ВЕСКО ЛIМIТЕД) може бути здiйснена в гривнi 
або в iноземнiй валютi - доларах США по 
офiцiйному курсу НБУ, встановленому на дату 
прийняття цього рiшення (100 доларiв США - 
2786,0871 гривень), що становитиме 28 557 075,62 
доларiв США, шляхом перерахування коштiв на 
рахунок, вказаний акцiонером Товариства.
Строк виплати дивiдендiв - по 21.06.2018 р.
2. Дата прийняття рiшення Позачергових За-
гальних зборiв Товариства про виплату 
дивiдендiв - 21.12.2017 року. 
Дата складання перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв, порядок та строки їх 
виплати затвердженi Протоколом Наглядової 
ради Товариства № 41 вiд 21.12.2017 року. 
Дата складення перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв - 11.01.2018 року. 
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi 
вiдповiдно до рiшення загальних зборiв -  
103 696 000,00 грн. : За пiдсумками роботи 
Товариства у 2013р.- 103 696 000,00 грн.;
Виплата дивiдендiв на користь VESCO 
LIMITED (ВЕСКО ЛIМIТЕД) може бути 
здiйснена в гривнi або в iноземнiй валютi - до-
ларах США по офiцiйному курсу НБУ, вста-
новленому на дату прийняття цього рiшення 
(100 доларiв США - 2786,0871 гривень), що 
становитиме 3 721 922,40 доларiв США, шля-
хом перерахування коштiв на рахунок, вказа-
ний акцiонером Товариства. 
Строк виплати дивiдендiв - по 21.06.2018 р.
У звiтному роцi були виплаченi дивiденди за 
2014 рiк в сумi 5 000 000 доларiв США, що за 
офiцiйним курсом НБУ на день перерахуван-
ня становить 139 754 605,00 грн.

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2017 рік
емітента цінних паперів  (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНIВЕРМАГ «УКРАЇНА», 
01564897, Україна Шевченкiвський р-н 01135 м.Київ пл. Перемоги, 3, 
(044)581-00-12

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://ukraina.ua/

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Крестон Джi Сi Джi Аудит», 31586485

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори 
не скликалися.

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

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «уНIвеРмаГ «уКРаЇНа»

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ПеРеСувНа меХаНIЗоваНа КолоНа № 92»

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, код за ЄдРПоу, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 
№ 92», 01033585, Україна Черкаська обл. Черкаський р-н 19604 с. Чер-
вона Слобода вул. Лозова, б. 8, (0472) 30-43-25

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: at_pmk-92.emitents.net.ua

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «уНIвеРмаГ 
«луЦьК», 01557325, Волинська, 
43025, м. Луцьк, проспект Волi, будинок 
1 (0332) 78-48-18,

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

27.04.2018

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

01557325.pat.ua
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РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ 
ВОГНЕТРИВIВ», 00191916, Україна Черкаська обл. - р-н 20254 м. Ватутiне 
вул. Iндустрiальна,11, 0474062434

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 року.

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Атторней 
Плюс», 33536326

5. Інформація про загальні збори: 
23.03.2017 проведено річні загальні збори. Черговi загальнi збори 

акцiонерiв скликалися згiдно рiшення Наглядової ради акцiонерного товари-
ства.Порядок денний Зборiв включенi наступнi питання: 1. Обрання лiчильної 
комiсiї.2. Обрання голови зборiв.3. Обрання секретаря зборiв.4. Затверджен-
ня регламенту проведення зборiв.5. Звiт Правлiння ПАТ «ВКВ» про пiдсумки 
господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Правлiння.6. Звiт Наглядової ради ПАТ «ВКВ» за 
2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 
ради.7. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ВКВ» за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.8. Затвердження рiчної фiнансової 
звiтностi ПАТ «ВКВ» за 2016 рiк.9. Про вiдкликання членiв Наглядової ради 
ПАТ «ВКВ»10. Про обрання членiв Наглядової ради ПАТ «ВКВ».11. Про за-
твердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами На-
глядової ради.12. Про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ВКВ». 
13. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ВКВ». 14. Про розподiл при-
бутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк.15. Про 
затвердження у нових редакцiях Статуту, Положення про Наглядову раду, По-
ложення про Правлiння та Положення про Ревiзiйну комiсiю 
ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ» з метою приведення їх у 
вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України, затвердження Поло-
ження про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ 
ВОГНЕТРИВIВ» та визначення уповноважених осiб на пiдписання зазначе-
них документiв.За результатами голосування з питання № 1 частини першої 
порядку денного «Обрання лiчильної комiсiї» ВИРIШИЛИ: Обрати до складу 
лiчильної комiсiї наступних членiв: 1. Мельник Ольга Василiвна - Голова 
комiсiї;2. Чорногал Катерина Сергiївна;3. Гордiєнко Олександр Степанович.
Уповноважити Голову Лiчильної комiсiї засвiдчити бюлетенi для голосування 
на загальних зборах акцiонерiв Товариства. За результатами голосування з 
питання № 2 частини першої порядку денного «Обрання голови зборiв» 
ВИРIШИЛИ: Обрати головою Чергових Загальних Зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ВКВ» Чумака Юрiя Яковича. Далi збори перейшли до розгляду питання 
№ 3 частини першої порядку денного «Обрання секретаря зборiв». За 
iнформацiєю Голови Правлiння, кандидатура Ходикiна Ярослава Сергiйовича 
на обрання секретарем загальних зборiв затверджена Наглядовою радою 
(Протокол № 116 вiд 17.02.2017 р.).Заперечень та iнших пропозицiй вiд 
акцiонерiв не надiйшло. За результатами голосування з питання № 3 частини 
першої порядку денного «Обрання секретаря зборiв» ВИРIШИЛИ: Обрати 
секретарем чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ВКВ» Ходикiна Ярос-
лава Сергiйовича.За результатами голосування з питання № 4 частини пер-
шої порядку денного «Затвердження регламенту проведення зборiв» 
ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний регламент проведення чергових загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ «ВКВ»: - доповiдi з питань порядку денного - до 
10 хв.; - отримання письмових запитань та/або пропозицiй вiд учасникiв 
зборiв - до 5 хв.; - вiдповiдi на письмовi запитання - до 5 хв.; - пiдбиття 
лiчильною комiсiєю результатiв голосування: - по бюлетеню «О» - до 30 хв.; 
- по бюлетеням «З», «Н», «Р» - до 60 хв. Голова Правлiння Лiтвiн Д.В. звернув 
увагу учасникiв зборiв на те, що Лiчильнiй комiсiї необхiдний час для пiдбиття 
пiдсумкiв голосування з частини першої порядку денного зборiв, тому їй 
необхiдно надати час на пiдбиття пiдсумкiв. Тому, вiдповiдно до п. 5.5, 5.6. 
Регламенту Голова Правлiння запропонував в ходi зборiв оголосити перерву 
тривалiстю до 30 хв. з метою пiдбиття пiдсумкiв голосування з частини пер-
шої порядку денного. Заперечень та iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не 
надiйшло.З винесеного на голосування питання брали участь у голосуваннi 1 
акцiонер; «ЗА» - 1 акцiонер; «ПРОТИ» - 0 акцiонер; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
акцiонера. За результатами голосування з питання оголошення перерви 
ВИРIШИЛИ:Оголосити перерву тривалiстю 15 хв. для надання Лiчильнiй 
комiсiї часу для пiдбиття пiдсумкiв голосування з частини першої порядку 
денного. Пiсля оголошення результатiв голосування з частини першої поряд-
ку денного ведення зборiв продовжив Голова зборiв - Чумак Юрiй Якович.З 
метою надання акцiонерам вiдповiдi i роз’яснень з певних питань та у 
вiдповiдностi до п.п. 5.3, 5.5 Регламенту Голова зборiв запропонував обрати 

Президiю Зборiв Товариства у наступному складi:- Лiтвiна Д.В. - Голови 
Правлiння Товариства.Пункт 5.5 Регламенту передбачає, що голосування з 
цього питання буде проводитись пiдняттям карток для голосування. Запере-
чень та iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло.З винесеного на голо-
сування питання брали участь у голосуваннi 1 акцiонер; «ЗА» - 1 акцiонер; 
«ПРОТИ» - 0 акцiонерiв; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 акцiонерiв.За результатами го-
лосування з питання обрання Президiї зборiв ТоваристваВИРIШИЛИ:Обрати 
Президiю Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства 
«Ватутiнський комбiнат вогнетривiв» у наступному складi:- Лiтвiна Д.В. - Голо-
ви Правлiння Товариства.Голова Зборiв Чумак Ю. Я., запропонував перейти 
до розгляду питання № 5 частини другої порядку денного зборiв «Звiт 
Правлiння ПАТ «ВКВ» про пiдсумки господарської дiяльностi Товариства у 
2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння».
Слово для доповiдi надано Головi Правлiння ПАТ «ВКВ» - Лiтвiну Д.В. 
Акцiонером ПАТ «ВКВ» - компанiєю «Iмерис Рiфракторi Мiнералз Клерак» 
(Imerys Refractory Minerals Clerac) в особi представника за довiренiстю Paul 
Martelly внесена пропозицiя затвердити Звiт Правлiння ПАТ «ВКВ» про 
пiдсумки господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. Заперечень та 
iнших пропозицiй не надiйшло. За результатами голосування з питання № 5 
частини другої порядку денного «Звiт Правлiння ПАТ «ВКВ» про пiдсумки гос-
подарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Правлiння» ВИРIШИЛИ: Звiт Правлiння ПАТ «ВКВ» 
«Про пiдсумки господарської дiяльностi ПАТ «ВКВ» за 2016 рiк - затвердити.
За результатами голосування з питання № 6 частини другої порядку денного 
«Звiт Наглядової ради ПАТ «ВКВ» за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради» ВИРIШИЛИ: Звiт Наглядової 
Ради ПАТ «ВКВ» за 2016 рiк - затвердити. За результатами голосування з 
питання № 7 частини другої порядку денного «Звiт Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «ВКВ» за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзiйної комiсiї». ВИРIШИЛИ: Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ВКВ» за 2016 рiк 
та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ВКВ» по звiту i балансу ПАТ «ВКВ» за 
2016 рiк - затвердити.За результатами голосування з питання № 8 частини 
другої порядку денного «Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «ВКВ» 
за 2016 рiк».ВИРIШИЛИ: Рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ «ВКВ» за 2016 рiк - 
затвердити. За результатами голосування з питання № 9 частини першої по-
рядку денного «Про вiдкликання членiв Наглядової ради ПАТ «ВКВ».
ВИРIШИЛИ: Вiдкликати зi складу Наглядової ради ПАТ «ВКВ» наступних 
членiв: 1. Вiжняка Пола Давiда;2. Сiрiн Уiдi;3. Стефанi Нiколь Тассо; 4. Лоу-
ренса Ламi;5. Олiв’є Луї Iв Пiшон;6. Мiшель Корнелiссен, Жан-Iв; 7. Вейре де 
Сорас Фуко Фiлiпп Марiя.За результатами голосування з питання № 10 по-
рядку денного «Про обрання членiв Наглядової ради ПАТ «ВКВ» ВИРIШИЛИ: 
Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ВКВ» наступних членiв: 1. Девiд 
Сiкрет 2. Сiрiн Уiдi3. Стефанi Нiколь Iзабель Тассо4. Мiшель Корнелiссен, 
Жан-Iв5. Вейре де Сорас Фуко Фiлiпп Марiя6. Литвин Iгор Олександрович (як 
незалежний директор)7. Сьомочкiна Євгенiя Миколаївна (як незалежний ди-
ректор).За результатами голосування з питання № 11 порядку денного «Про 
затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради 
ПАТ «ВКВ», обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 
членами Наглядової ради ПАТ «ВКВ». ВИРIШИЛИ:Затвердити умови 
цивiльно- правових договорiв з членами Наглядової ради ПАТ «ВКВ», вста-
новлення розмiру їх винагороди вiдповiдно до наданих проектiв цих договорiв. 
Основною умовою такого договору є його безоплатнiсть. На пiдписання 
договорiв з членами Наглядової ради ПАТ «ВКВ» уповноважити Голову 
Правлiння ПАТ «ВКВ».За результатами голосування з питання № 12 порядку 
денного «Про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ВКВ» ВИРIШИЛИ: 
Вiдкликати зi складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ВКВ» наступних членiв: 1. Алан 
Парт;2. Пюстонен Наталiю Олександрiвну;3. Василенко Тетяну Володимирiвну.
За результатами голосування з питання № 13 порядку денного «Про обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ВКВ». ВИРIШИЛИ:Обрати до складу Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «ВКВ» наступних членiв: 1. Алан Парт; 2. Пюстонен Наталiю 
Олександрiвну; 3. Василенко Тетяну Володимирiвну.За результатами голо-
сування з питання № 14 порядку денного «Про розподiл прибутку (покриття 
збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк» ВИРIШИЛИ: Не нара-
ховувати та не сплачувати дивiденди за 2016 рiк вiдповiдно до пiдсумкiв ро-
боти ПАТ «ВКВ» за 2016 рiк.За результатами голосування з питання № 15 
порядку денного «Про затвердження у нових редакцiях Статуту, Положення 
про Наглядову раду, Положення про Правлiння та Положення про Ревiзiйну 
комiсiю ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ» з метою приведен-
ня їх у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України, затвердження 
Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ 
ВОГНЕТРИВIВ» та визначення уповноважених осiб на пiдписання зазначе-
них документiв». ВИРIШИЛИ: Затвердити у нових редакцiях Статут, Положен-
ня про Наглядову раду, Положення про Правлiння та Положення про Ревiзiйну 
комiсiю ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ» з метою приведен-
ня їх у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України та затвердити 
Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ 
ВОГНЕТРИВIВ». Визначити уповноважених осiб на пiдписання зазначених 
документiв Голову загальних зборiв ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ 
ВОГНЕТРИВIВ» Чумака Юрiя Яковича та секретаря загальних зборiв 

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ватутIНСьКий КомБIНат воГНетРивIв»
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ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ» Ходикiна Ярослава 
Сергiйовича. Надати документи для проведення державної реєстрацiї Стату-
ту ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ» (нову редакцiю) 
вiдповiдно до чинного законодавства України Iз заключним словом виступив 
Голова зборiв, який повiдомив, що порядок денний чергових загальних зборiв 

акцiонерiв вичерпано та подякував усiм акцiонерам, iншим учасникам зборiв 
та всiм, кого було залучено до пiдготовки та проведення зборiв. Зауважень до 
ведення зборiв не надходило. 

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

РІЧНа ІНФоРмаЦІя емітента цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПуБлІЧНе 
аКЦIоНеРНе товаРиСтво «мотоР СIЧ», 14307794,  
пр. Моторобудівників, 15, м.Запоріжжя, Шевченківський, Запорiзька об-
ласть, 69068, Україна, 0617204211

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://motorsich.com/rus/investors/othetnost/reg_inform/

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Приватне підприємство аудиторська фірма 
«Запоріжаудит», (код 20475455)

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 30.03.2017 року. Кво-

рум зборів: 71,13% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах 30 березня 2017 р.: 
1.Обрання лічильної комісії зборів.
2.Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами 

розгляду звіту наглядової ради Товариства.
3.Про економічний стан АТ «МОТОР СІЧ» за 2016 рік, основні напрямки 

виробничої і фінансово-економічної діяльності Товариства на 2017 рік. 
4. Звіт ради директорів за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами 

розгляду звіту ради директорів. Затвердження річного звіту Товариства за 
2016 рік.

5.Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами 
розгляду звіту ревізійної комісії. 

6.Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства за 2016 рік. За-
твердження розміру дивідендів за 2016 рік і способу їх оплати. 

7.Внесення змін до Статуту АТ «МОТОР СІЧ»і затвердження його нової 
редакції..

8..Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 
ради.

9. Обрання членів наглядової ради
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного: 
З першого питання порядку денного вирішили обрати лічильну комісію 

загальних зборів у кількості 25 осіб; рішення прийняте100% голосів. 
З другого питання порядку денного вирішили звіт наглядової ради Това-

риства за 2016 рік затвердити; рішення прийняте 100% голосів.
З третього питання порядку денного вирішили прийняти до уваги інфор-

мацію про економічний стан АТ «МОТОР СІЧ» в 2016році та основні на-

прямки виробничої та фінансово-економічної діяльності Товариства на 
2017 рік; рішення прийняте 100% голосів.

З четвертого питання порядку денного вирішили роботу ради директо-
рів визнати задовільною. Затвердити звіт ради директорів і річний звіт То-
вариства; рішення прийняте 99,99% голосів.

З п’ятого питання порядку денного вирішили роботу ревізійної комісії 
Товариства за 2016 рік визнати задовільною. Затвердити звіт ревізійної ко-
місії Товариства.; рішення прийняте100 % голосів.

З шостого питання порядку денного вирішили затвердити розподіл при-
бутку за підсумками роботи Товариства за 2016 рік. Затвердити розмір ди-
відендів за 2016 рік - 30 грн на одну просту іменну акцію АТ «МОТОР СІЧ». 
Виплату дивідендів виконувати безпосередньо акціонерам; рішення прий-
няте100% голосів.

З сьомого питання порядку денного вирішили внести зміни до Статуту 
АТ»МОТОР СІЧ» та затвердити його нову редакцію; рішення прийняте100% 
голосів.

З восьмого питання порядку денного вирішили припинити повноважен-
ня наглядової ради; рішення прийняте 99,99% голосів.

З девятого питання порядку денного вирішили обрати наглядову раду в 
наступному складі:Дем'янов В.В- 1403004 голосів., Касай П.О.- 1404054 
голосів, Кононенко П. І.- 1404127 голосів, Коцюба В.Ю.- 1404273 голосів, 
Логвін В. М - 1403850 голосів., Малиш А.М.- 1411461 голосів, Молча-
нов  М.М. - 1404189 голосів, Присяжнюк В. С.- 1403624 голосів, Труш М.І. - 
1404189 голосів ;наглядова рада обрана в повному кількісному складі.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за 
простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених/ 
перерахованих дивіден-
дів, грн

0 0 11771170 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

01.01.1900 01.01.1900 20.04.2017 01.01.1900

Опис Рішення про нарахування дивідендів прийняте 
не було у зв’язку з тим, що загальні збори 
АТ «МОТОР СІЧ», заплановані на 25.04.2018р., 
не відбулися.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ГРаФIя уКРаЇНа»

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, ідентифікаційний код юри-

дичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емі-
тента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАФIЯ УКРАЇНА», 
02469333, Україна Черкаська обл. - р-н 18015 м.Черкаси, 
Приднiпровський вулиця Максима Залiзняка, будинок 2, (0472) 545901

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://www.mmp-ukraina.com/

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«умаНСьКий оПтиКо-меХаНIЧНий Завод»

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, код за ЄдРПоу, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНIЧНИЙ 
ЗАВОД», 21382916, Україна Черкаська обл. - р-н 20300 м. Умань 
вул. Паризької комуни, 2/38, (04744) 3-66-09

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: prat_umanskyOMZ.emitents.net.ua

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «ПАКЕТ», 02970346, вул. Червоноармійська 29/31, м.Київ, 
Печерсь кий, 01004, (044) 289-48-98

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 02970346.infosite.com.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПаКет»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «дНІПРоаЗот»

2. Код за ЄДРПОУ: 05761620
3. Місцезнаходження: 51909 м. Кам`янське , вул. С.Х. Горобця,1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 55-81-33, (0569) 53-93-66
5. Електронна поштова адреса: poida@azot.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст Повідомлення 
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», якi вiдбулися 

26.04.2018 р. були прийнятi наступнi рiшення: про припинення повнова-
жень Голови та членів Наглядової Ради Товариства, у зв'язку із приведен-
ням складу Наглядової Ради у відповідність до змін що вносяться до Ста-
туту та Положення про Наглядову Раду (змінюється кількісний склад членів 
Наглядової Ради). 

Повноваження Голови Наглядової Ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Ку-
щенко Сергія Олександровича вважати такими, що втратили чинність з 
26.04.2018 р.

Кущенко С.О. представник акцiонера DEMSEY EQUITIES LTD.
Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капі-

талі емітента.
Кущенко С.О. перебував на посадi Голови Наглядової ради 

ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» з 14.06.2017 р.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обіймає посадова 

особа на iнших пiдприємствах. 
Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади 

та/або займатись певною діяльністю Кущенко С.О. не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», якi вiдбулися 

26.04.2018 р. були прийнятi наступнi рiшення: про припинення повнова-
жень Голови та членів Наглядової Ради Товариства, у зв'язку із приведен-
ням складу Наглядової Ради у відповідність до змін що вносяться до Ста-
туту та Положення про Наглядову Раду (змінюється кількісний склад членів 
Наглядової Ради). 

Повноваження члена Наглядової Ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Ярмiша 
Євгенiя Сергiйовича вважати такими, що втратили чинність з 26.04.2018 р.

Ярміш Є.С. представник акцiонера QUINNTO HOLDINGS LTD.
Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капі-

талі емітента.
Ярміш Є.С. перебував на посадi члена Наглядової ради 

ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» з 26.05.2016 р.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обіймає посадова 

особа на iнших пiдприємствах. 
Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади 

та/або займатись певною діяльністю Ярміш Є.С. не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», якi вiдбулися 

26.04.2018 р. були прийнятi наступнi рiшення: про припинення повнова-
жень Голови та членів Наглядової Ради Товариства, у зв'язку із приведен-
ням складу Наглядової Ради у відповідність до змін що вносяться до Ста-
туту та Положення про Наглядову Раду (змінюється кількісний склад членів 
Наглядової Ради). 

Повноваження члена Наглядової Ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пані Випрік 
Алли Митрофанівни вважати такими, що втратили чинність з 26.04.2018 р.

Випрік А.М. представник акцiонера QUINNTO HOLDINGS LTD.
Посадова особа володіє 2 акціями Товариства, що за номінальною вар-

тістю становить 0,02 грн., частка, якою володіє у статутному капіталі Това-
риства складає - 0,0000000057%

Випрік А.М. перебувала на посадi члена Наглядової ради 
ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» з 03.04.2006 р.

Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обіймає посадова 
особа на iнших пiдприємствах. 

Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади 
та/або займатись певною діяльністю Випрік А.М. не має.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», якi вiдбулися 

26.04.2018 р. були прийнятi наступнi рiшення: про припинення повнова-
жень Голови та членів Наглядової Ради Товариства, у зв'язку із приведен-
ням складу Наглядової Ради у відповідність до змін що вносяться до Ста-
туту та Положення про Наглядову Раду (змінюється кількісний склад членів 
Наглядової Ради). 

Повноваження члена Наглядової Ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Масько 
Андрія Сергійовича вважати такими, що втратили чинність з 26.04.2018 р.

Масько А.С. не є представником акцiонера є незалежним директором.
Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капі-

талі емітента.
Масько А.С. перебував на посадi члена Наглядової ради 

ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» з 26.05.2016 р.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обіймає посадова 

особа на iнших пiдприємствах. 
Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади 

та/або займатись певною діяльністю Масько А.С. не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», якi вiдбулися 

26.04.2018 р. були прийнятi наступнi рiшення: про припинення повнова-
жень Голови та членів Наглядової Ради Товариства, у зв'язку із приведен-
ням складу Наглядової Ради у відповідність до змін що вносяться до Ста-
туту та Положення про Наглядову Раду (змінюється кількісний склад членів 
Наглядової Ради). 

Повноваження члена Наглядової Ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пані Куріп-
ко Наталії Петрівни вважати такими, що втратили чинність з 26.04.2018 р.

Куріпко Н.П. не є представником акцiонера, є незалежним директором.
Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капі-

талі емітента.
Куріпко Н.П. перебувала на посадi члена Наглядової ради 

ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» з 26.05.2016 р.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обіймає посадова 

особа на iнших пiдприємствах. 
Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади 

та/або займатись певною діяльністю Масько А.С. не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», якi вiдбулися 

26.04.2018 р. було прийнято рiшення про обрання до складу членів Нагля-
дової Ради Товариства Кущенко О.С.. На засіданні Наглядової ради Това-
риства, яке відбулось 26.04.2018 р. було прийнято рішення обрати Кущен-
ко С.О. Головою Наглядової ради Товариства.

Повноваження Голови Наглядової Ради Товариства пана Кущенко Сергія 
Олександровича вважати такими, що набувають чинності з 26.04.2018 р.

Посадову особу обрано строком на три роки.
Кущенко С.О. представник акцiонера DEMSEY EQUITIES LTD, не є не-

залежним директором.
Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капі-

талі емітента.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обіймає посадова 

особа на iнших пiдприємствах. 
Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади 

та/або займатись певною діяльністю Кущенко С.О. не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», якi вiдбулися 

26.04.2018 р. було прийнято рiшення про обрання Ярміша Є.С. до складу 
членів Наглядової Ради Товариства. 

Повноваження члена Наглядової Ради Товариства пана Ярміша Євге-
нія Сергійовича вважати такими, що набувають чинності з 26.04.2018 р.

Посадову особу обрано строком на три роки.
Ярміш Є.С. представник акцiонера QUINNTO HOLDINGS LTD, не є не-

залежним директором.
Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капі-

талі емітента.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обіймає посадова 

особа на iнших пiдприємствах. 
Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади 

та/або займатись певною діяльністю Ярміш Є.С. не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», якi вiдбулися 

26.04.2018 р. було прийнято рiшення про обрання Випрік А.М. до складу 
членів Наглядової Ради Товариства. 

Повноваження члена Наглядової Ради Товариства пані Випрік Алли 
Митрофанівни вважати такими, що набувають чинності з 26.04.2018 р.

Посадову особу обрано строком на три роки.
Випрік А.М. представник акцiонера QUINNTO HOLDINGS LTD, не є не-

залежним директором.
Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капі-

талі емітента.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обіймає посадова 

особа на iнших пiдприємствах. 
Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади 

та/або займатись певною діяльністю Випрік А.М. не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Голови Правління  Сідоров С.л.
27.04.2018
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 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНа ІНФоРмаЦІя 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво "лЮКС", 32880322, 08700 
Київська область обухiвський район село 
Плюти вулиця Київська, будинок 102, 
(044) 455-82-12

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

25.04.2018

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

http://www.luks-ua.com/

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНа ІНФоРмаЦІя 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво "дIаНIвСьКа ПтаХо-
ФаБРиКа", 30492941, 85783 донецька 
область волноваський район селище 
дiанiвка вул. миру , б. 1а, (0624) 49 64 24

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

27.04.2018

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

http://dpf.prat.ua

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНа ІНФоРмаЦІя 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво «тоРГовий альяНС», 
32289675, 01032 Київська область д/н 
м. Київ вул. Саксаганського, б. 104/47 лiт.Б, 
0442255595

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

26.04.2018

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

https://nord.ua/press/tan/

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНа ІНФоРмаЦІя 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво "ГоРлIвСьКий 
м`яСоКомБIНат", 00443364, 84573 
донецька область Бахмутський район 
селище Новолуганське квартал 
молодiжний, будинок 13, 
+38 (063) 868 29 44, +38 (067) 635 77 12

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

27.04.2018

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

http://www.kum.com.ua

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНа ІНФоРмаЦІя 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво "БаХмутСКий 
аГРаРНЫй СоЮЗ", 25099117, 84573 
донецька область Бахмутський район  
с. Новолуганське д/н, (062) 332 72 41

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

27.04.2018

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

http://bas.prat.ua

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНа ІНФоРмаЦІя 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво "ЮГ- аГРо", 32577534, 
87042 донецька область Нiкольський 
район селище Зоря вул. афiнська , буд. 2, 
(0624) 62 55 68

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

27.04.2018

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

http://jug-agro.prat.ua
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ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«меНедЖIНГ КомПаНI»

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
«МЕНЕДЖIНГ КОМПАНI», 
24841543Чернігівська , Чернiгiвський, 
14014, Чернiгiв, вул. Івана Мазе-
пи,  б.  66. 0(462)976001,

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

27.04.2018

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

http://managing.com.ua

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

ТОВ «АУДИТОРСЬКО-
КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ 
«НIЛ», 38054314

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

19.04.2018

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6357 6740
Основні засоби (за залишковою вартістю) 285 440
Довгострокові фінансові інвестиції 340 340
Запаси 1317 1035
Сумарна дебіторська заборгованість 345 345
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 8
Власний капітал 1077 1066
Статутний капітал 8000 8000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -172763 -172774
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 5280 5674
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ЧеКСІл-автоСеРвІС»

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Чексіл-автосервіс», 14252165 
Чернігівська , Чернiгiвський, 14014, 
Чернiгiв, вул. Івана Мазепи, б. 66. 
0(462)668981,

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

27.04.2018

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

 avto.cheksil.con.ua

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

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«ЛАНА», 37418340

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

19.04.2018

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 427981 427260
Основні засоби (за залишковою вартістю) 368735 368513
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 176 187
Сумарна дебіторська заборгованість 50762 51053
Грошові кошти та їх еквіваленти 709 268
Власний капітал  312006 3119863
Статутний капітал 40020 40020
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 18846 18823
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 56678 56678
Поточні зобов’язання і забезпечення 59297 58599
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,006 0,004

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 39 49
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Завод Тутковського», 01431386, Полтавська, 170, м. Ромни, Ро-
менський, Сумська, 42004, (05448) 7-85-99

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Відкрите акціонерне товари-
ство «Інноваційно-холдингова компанія «Госпрозрахунок», 14010841, 
вул. Миколи Амосова, буд.4, м. Конотоп, Конотопський район,  

Сумська область, 41600, (05447)6-91-19.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.14010841.emitents.org

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво  
«Завод тутКовСьКоГо»

вІдКРите аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ІННоваЦІйНо-ХолдиНГова КомПаНІя «ГоСПРоЗРаХуНоК»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд»
2. Код за ЄДРПОУ 
04012744
3. Місцезнаходження 
04070 Київ Спаська, 31-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044)425-01-89 (044)425-26-09
5. Електронна поштова адреса 
tksb@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.tksb.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

II. текст повідомлення 
1).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попе-

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

чинів: було прийняте рішення попередньо надати згоду на вчинення Това-
риством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення 
наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та 
чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних збо-
рів акціонерів Товариства, граничною сукупною вартістю 360 000 000,00 грн. 
(триста шістдесят мільйонів гривень), предметом якиї є - 1.Виконання това-
риством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання 
робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання бу-
дівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення дого-
ворів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, то-
варів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів 
страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочи-
нів не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) або еквівалента 
цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку 
України на дату вчинення правочину.:2. Правочинів предметом яких є - 
здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різ-
новидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного пере-
оснащення) об’єктів містобудування будь-якої категорії складності із 
залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом 
укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні 

роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва 
та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об’єкт не-
рухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів 
інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про пе-
редачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких право-
чинів не більше 90 000 000,00 грн. (дев’яносто мільйонів гривень) або екві-
валента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного 
банку України на дату вчинення правочину.3. Правочинів предметом яких є 
належне Товариству рухоме та нерухоме майно, майнові права, вартістю 
понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті Товариства, в тому числі: кредитних договорі, договорів овердрафту, до-
говорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, май-
нових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу за 
якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вар-
тістю до 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень, із зазначенням, що вчи-
нення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбут-
ньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення 
вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют; повнова-
ження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов ви-
конання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами 
в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядо-
вій раді Товариства. ;

Гранична сукупна вартість правочинів: 360000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 58901 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках): 611,19506%;

Загальна кількість голосуючих акцій:5469118 акцій ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:4214757 акцій ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:2836764 акцій ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: нема.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «утрималися» прийняття 

рішення: 1377993 акцій.
III. Підпис 

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

2.
Генеральний директор Борисенко С.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «тРеСт КиЇвСПеЦБуд»

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«КамвольНо-СуКоННa КомПаНІя «ЧеКСІл»

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Камвольно-суконнa компанія 
«Чексіл», 14251734 Чернігівська , 
Чернiгiвський, 14014, Чернiгiв, 
вул. Івана Мазепи, б. 66. 
0(462)664-815,

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

27.04.2018

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

http://ksk.com.ua

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

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«ЛАНА», 37418340

5. Інформація про загальні збори (роз-
діл заповнюється у випадку, якщо емі-
тент - акціонерне товариство)

19.04.2018

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

звітний попередній
Усього активів 426228 444534
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10433 11608
Довгострокові фінансові інвестиції 278444 278407
Запаси 41210 40630
Сумарна дебіторська заборгованість 77049 79317
Грошові кошти та їх еквіваленти 1169 18680
Власний капітал -215568 -206898
Статутний капітал 10000 10000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -439459 -430789
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 361990 380980
Поточні зобов’язання і забезпечення 279806 270435
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-8,6870 -2,3290

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

-8,6870 -2,3290

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1000000 1000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «дНІПРоаЗот»

2. Код за ЄДРПОУ: 05761620
3. Місцезнаходження: 51909 м. Кам`янське , вул. С.Х. Горобця,1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 55-81-33, (0569) 53-93-66
5. Електронна поштова адреса: poida@azot.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст Повідомлення 
26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 

на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини, направлені на отримання Товари-
ством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), - граничною 
сукупною вартістю правочинів 1 445 500 000,00 грн. (один мільярд чотири-
ста сорок п'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) - 36,77% від вар-
тості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Загальна кількість голосую-
чих акцій 35 123 077 936 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах 33 688 774 370 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення 22 152 388 913 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення 24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини по забезпеченню виконання Товари-
ством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами 
(договори застави, поруки), - граничною сукупною вартістю правочинів  
2 891 000 000,00 грн. (два мільярди вісімсот дев'яносто один мільйон гри-
вень 00 копійок) - 73,53% від вартості активів товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2017 рік.

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Загальна кількість голосую-
чих акцій 35 123 077 936 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах 33 688 774 370 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення 22 152 388 913 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення 24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини, направлені на отримання Товари-
ством фінансової допомоги, - граничною сукупною вартістю правочинів  
1 080 000 000,00 грн. (один мільярд вісімдесят мільйонів гривень 00 копі-
йок) - 27,47 від вартості активів товариства за даними річної фінансової 
звітності за 2017 рік.

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Загальна кількість голосую-
чих акцій 35 123 077 936 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах 33 688 774 370 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення 22 152 388 913 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення 24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини по придбанню Товариством аміаку, - 
граничною сукупною вартістю правочинів 12 000 000 000,00 грн. (дванад-
цять мільярдів гривень 00 копійок) - 305,23 % від вартості активів товари-
ства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Загальна кількість голосую-
чих акцій 35 123 077 936 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах 33 688 774 370 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення 22 152 388 913 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення 24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини по відчуженню (реалізації) Товариством 

аміаку, - граничною сукупною вартістю правочинів 2 000 000 000, 00 грн. (два 
мільярди гривень 00 копійок) - 50,87 % від вартості активів товариства за 
даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Загальна кількість голосую-
чих акцій 35 123 077 936 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстрова-
ні для участі у загальних зборах 33 688 774 370 штук. Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 22 152 388 913 штук. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 
24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини по відчуженню (реалізації) Товари-
ством карбаміду (сечовини), - граничною сукупною вартістю правочинів 
20 000 000 000,00 грн. (двадцять мільярдів гривень 00 копійок) - 508,71 % від 
вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах 33 688 774 370 штук. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
22 152 388 913 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення 24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини по придбанню Товариством газу, - гра-
ничною сукупною вартістю правочинів 13 000 000 000,00 грн. (тринадцять 
мільярдів гривень 00 копійок) - 330,66 % від вартості активів товариства за 
даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах 33 688 774 370 штук. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення  
22 152 388 913 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення 24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини по відчуженню (реалізації) Товари-
ством газу, - граничною сукупною вартістю правочинів 13 000 000 000,00 грн. 
(тринадцять мільярдів гривень 00 копійок) - 330,66 % від вартості активів 
товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. Вартість ак-
тивів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2017 рік 
склала 3 931523 000,00 грн. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах 33 688 774 370 штук. Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 22 152 388 913 штук. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 
24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини по придбанню Товариством феро-
сплавів, - граничною сукупною вартістю правочинів 5 000 000 000,00 грн. 
(п'ять мільярдів гривень 00 копійок) - 127,18 % від вартості активів товари-
ства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах 33 688 774 370 штук. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення  
22 152 388 913 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення 24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини по відчуженню (реалізації) Товари-
ством феросплавів, - граничною сукупною вартістю правочинів 
5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів гривень 00 копійок) - 127,18 % від вар-
тості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах 33 688 774 370 штук. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення  
22 152 388 913 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення 24 982 121 штук.

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

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

2. Голови Правління  Сідоров С.л.
27.04.2018
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)  

за 2017 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство "Сумбуд", 
14017843 Сумська обл. , Зарiчний р-н, 40000, 
м. Суми, вул. Петропавлiвська, буд.86
(0542) 655-370,

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

26.04.2018

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

sumbud.sumy.ua

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

ПП АФ "ПрофАудитЕксперт", 31651407

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

Порядок денний зборiв (перелiк питань, що ви-
носяться на голосування):
1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Затвердження по-
рядку та способу засвiдчення бюлетенiв для го-
лосування на загальних зборах акцiонерiв. 3. Звiт 
правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 
Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 
2017 р. 4.Звiт наглядової ради Товариства. 
5. Звiт ревiзiйної комiсiї. Затвердження висновкiв 
ревiзiйної комiсiї. 6.Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiтiв правлiння, наглядової 
ради та ревiзiйної комiсiї. 7.Затвердження рiчного 
звiту (рiчної фiнансової звiтностi), порядок 
розподiлу прибутку за 2016 р. 8.Прийняття 
рiшення про змiну типу акцiонерного товариства 
з публiчного на приватне та змiну найменування 
Товариства.
9.Затвердження Статуту приватного акцiонерного 
товариства "Сумбуд" (АТ "Сумбуд") та визначен-
ня уповноважених осiб для його пiдписання. 
10.Затвердження внутрiшнiх Положень АТ "Сум-
буд": Про загальнi збори акцiонерiв, Про нагля-
дову раду, Про виконавчий орган, Про ревiзiйну 
комiсiю. 11.Прийняття рiшення про дострокове 
припинення повноважень членiв наглядової ради 
Товариства. 12.Обрання членiв наглядової ради 
АТ "Сумбуд"».
13.Затвердження умов договорiв, що укладати-
муться з членами наглядової ради. Обрання осо-
би, яка уповноважується на пiдписання цих 
договорiв. 14.Про дострокове припинення повно-
важень правлiння Товариства та обрання 
правлiння АТ "Сумбуд". 15.Прийняття рiшення 
про дострокове припинення повноважень членiв 
ревiзiйної комiсiї . 16.Обрання членiв ревiзiйної 
комiсiї АТ "Сумбуд". 17.Затвердження умов 
договорiв, що укладатимуться з членами 
ревiзiйної комiсiї. Обрання особи, яка уповнова-
жується на пiдписання цих договорiв. Прийнятi 
рiшення:
- Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб – Ро-
говенко Лiдiя Iванiвна, Чмирьов Микола Iванович 
та Пiталенко Володимир Володимирович, - 
засвiдчувати бюлетенi шляхом пiдписання їх го-
ловою реєстрацiйної комiсiї та проставляння пе-
чатки Товариства -Затвердити звiт правлiння про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства в 2016 р., 
Схвалити основнi напрямки дiяльностi Товари-
ства на 2017 рiк. -Визнати задовiльною роботу 
наглядової ради товариства в 2016 р. -Визнати

задовiльною роботу ревiзiйної комiсiї в 2016 р. 
-Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. 
Дивiденди не виплачувати, а прибуток отрима-
ний товариством в 2015 роцi у сумi 2845 тис. грн. 
спрямувати на погашення тiла кредиту, технiчне 
переобладнання виробничих баз пiдприємств, 
веслувальної бази та оздоровчого табору. - 
Змiнити, у порядку визначеному чинним законо-
давством, тип Товариства з публiчного 
акцiонерного товариства на приватне акцiонерне 
товариство та назву Товариства. Визначити по-
вне найменування Товариства - приватне 
акцiонерне товариство "Сумбуд" та скорочене 
найменування АТ "Сумбуд". - Затвердити Статут 
приватного акцiонерного товариства "Сумбуд" та 
уповноважити голову та секретаря загальних 
зборiв пiдписати його вiд iменi Товариства - За-
твердити внутрiшнi Положення АТ "Сумбуд": Про 
загальнi збори акцiонерiв, Про наглядову раду, 
Про виконавчий орган, Про ревiзiйну комiсiю, - 
Достроково припинити повноваження дiючої на-
глядової ради ПАТ "Сумбуд" в зв’язку iз змiною 
типу акцiонерного Товариства з публiчного на 
приватне акцiонерне товариство та затверджен-
ням нової редакцiї Статуту. - Обрати Наглядову 
раду АТ "Сумбуд" на наступний трирiчний термiн 
у складi 7 осiб -Затвердити умови безоплатного 
цивiльно-правового договору з членами наглядо-
вої ради та контракту з головою наглядової ради 
i уповноважит и голову правлiння АТ "Сумбуд" 
вiд iменi Товариства пiдписати цi договори -До-
строково припинити повноваження дiючого 
правлiння Товариства в зв’язку iз змiною типу 
акцiонерного Товариства - Достроково припини-
ти повноваження дiючої ревiзiйної комiсiї . - Об-
рати ревiзiйну комiсiю АТ "Сумбуд" на наступний 
трирiчний термiн у складi 3 осiб - Затвердити 
умови безоплатного цивiльно-правового догово-
ру з членами ревiзiйної комiсiї та уповноважити 
голову наглядової ради АТ "Сумбуд" вiд iменi То-
вариства пiдписати цi договори Пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного загальних 
зборiв вiд акцiонерiв - не надходили. 

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 735040 541468
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14668 12887
Довгострокові фінансові інвестиції 2352 2352
Запаси 51222 36811
Сумарна дебіторська заборгованість 183306 130979
Грошові кошти та їх еквіваленти 5091 3104
Власний капітал 41486 39096
Статутний капітал 700 700
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 15479 13621
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 461574 337699
Поточні зобов'язання і забезпечення 231980 164673
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

1,327 2,196

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

1,327 2,196

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1400000 1400000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “СумБуд”
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емі-
тента, ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
"аРтемIвСьКий КомБIКоРмовий 
Завод", 00688054, 84546 донецька 
область Бахмутський район с. Бахмут-
ське вул. вокзальна,11, (0627) 44 93 21

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

27.04.2018

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

http://akz.pat.ua

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

товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "аудиторська фiрма 
"укрвостокаудит", 19348835

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
Пропозицiй щодо порядку денного загальних зборiв акцiонерiв не вноси-
лось. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились не в термiн, визначе-
ний Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня, а саме 
03.05.2017 р., тому що пiдприємство знаходиться у зонi АТО , й немало 
можливостi вчасно провести черговi загальнi збори акцiонерiв. Перелiк 
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складений станом 
на 25.04.2017р. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, 
якi мають право на участь у загальних зборах: 163 особи, якi володiють у 
сукупностi 6 794 548 простих iменних акцiй (100% статутного капiталу). Кво-
рум загальних зборiв: В загальних зборах акцiонерiв приймає участь уповно-
важений представник, який володiє у сукупностi 3 065850 (три мiльйони 
шiстдесят п'ять тисяч вiсiмсот п'ятдесят) штук простих iменних акцiй, якi є 
голосуючими, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй. Кворум для проведення загальних зборiв акцiонерiв досягнуто. Голова 
зборiв - Топоркова Олена Iванiвна (згiдно Протоколу Наглядової ради вiд 
22.03.2017р.). Секретар зборiв - Пащенко Артур Валерiйович (згiдно Прото-
колу Наглядової ради вiд 22.03.2017р.). Реєстрацiйна та лiчильна комiсiї у 
складi представникiв депозитарної установи ПрАТ "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ" на 
пiдставi додаткової угоди до Договору про надання реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв № 046-ЕР вiд 01.04.2016р. пiд головуванням Несте-
ренко Тетяни Семенiвни. Голосування з питань №№ 1-9, 11-12, 14-16 про-
водиться за принципом "1 акцiя - 1 голос", з питання № 10 та 13 - кумулятив-
не голосування. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Вибори робочих органiв та затвердження регламенту 
роботи Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Артемiвський комбiкормовий завод". 
2. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 
Затвердження основних напрямкiв дiяльностi у 2017 роцi. 3. Розгляд звiту На-
глядової ради про пiдсумки дiяльностi у 2016 роцi та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду. 4. Розгляд звiту та висновку ревiзiйної комiсiї з 
результатiв перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду. 5. Затвердження рiчного 
звiту Товариства за 2016 рiк, у тому числi фiнансової звiтностi та балансу То-
вариства за 2016 рiк. 6. Про порядок розподiлу прибутку та збиткiв за 
пiдсумками роботи за 2016 рiк. 7. Затвердження планових нормативiв 
розподiлу прибутку в 2017 роцi. 8. Внесення змiн до Статуту Товариства шля-
хом затвердження Статуту у новiй редакцiї. Затвердження змiн до Статуту 
Товариства. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Ста-
туту Товариства. 9. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової 
ради Товариства. 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. За-
твердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуть-
ся з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважена на пiдписання договорiв (контрактiв) з 
членами Наглядової ради. 12. Припинення повноважень Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. 14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї. 15. Про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв. 16. Про надання згоди на вчинення 
Товариством правочинiв iз заiнтересованiстю. Додаткових питань бiльше не 
виносилось на розгляд порядку денного загальних зборiв.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 1.1. Обрати головою зборiв Топор-
кову О.I. 1.2. Обрати секретарем зборiв ПащенкоА.В. 1.3. Передати повно-
важення лiчильної комiсiї депозитарнiй установi ПрАТ “ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ” у 
складi його представникiв пiд головуванням Нестеренко Тетяни Семенiвни, i 
затвердити умови Додаткової угоди до Договору № 046-ЕР вiд 01.04.2016р. з 
ПрАТ “ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ” щодо виконання функцiй лiчильної комiсiї загаль-
них зборiв. 1.4. Затвердити регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ “АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД”. Доповiдачам з 1 питан-
ня  - до 5 хвилин; Доповiдачам з 2-3 питання - до 10 хвилин; Доповiдачам з 
4-5 питання - до 10 хвилин; Доповiдачам з 6-7 питання - до 10 хвилин; 
Доповiдачам з 8-9 питання - до 10 хвилин; Доповiдачам з 10 питання -  
до 10 хвилин; Доповiдачам з 11-12 питання - до 10 хвилин; Доповiдачам  
з 13 питання - до 10 хвилин; Доповiдачам з 14-16  питання - до 10 хвилин; 
вiдповiдi на питання i пропозицiї - до 3 хвилин. Голосування з питань  
№№ 1-9, 11-12, 14-16 проводиться за принципом “1 акцiя - 1 голос”, з питання 
№ 10 та 13 - кумулятивне голосування; Голосування з питань №№ 1-16 про-
водиться з використанням бюлетенiв для голосування”. 2.1. Затвердити звiт 
Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 
2016 рiк. 2.2. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2017 роцi 
в редакцiї, запропонованiй Директором Товариства, та узгодженiй Наглядо-
вою Радою Товариства. 3. Затвердити Звiт Наглядової ради про пiдсумки 
дiяльностi у 2016 роцi. 4. Затвердити звiт та висновок ревiзiйної комiсiї за 
результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2016 рiк. 5. Затвердити звiт Директора ПАТ “АРТЕМIВСЬКИЙ 
КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД” про результати роботи за 2016 рiк i  
рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ “АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД” 
за 2016 рiк, у т.ч. баланс ПАТ “АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ  
ЗАВОД” за 2016 рiк. 6. Збитки звiтного перiоду у сумi  
56 тис. грн., отриманi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк та нерозподiленi збитки на 31.12.2016р. у сумi  
1 336 тис. грн. залишити нерозподiленими внаслiдок вiдсутностi накопленого 
резервного капiталу на кiнець звiтного перiоду. 7. Вiдрахування з чистого при-
бутку ПАТ “АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД” за 2017р. на випла-
ту дивiдендiв не планувати. Розподiл прибутку за 2017 рiк планувати таким 
чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капiталу, 95% - на розвиток 
пiдприємства. 8. З метою приведення у вiдповiднiсть до чинного законодав-
ства: 1. Внести змiни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у 
новiй редакцiї. 2. Затвердити Статут ПАТ “АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ 
ЗАВОД” у новiй редакцiї. 3. Доручити керiвнику виконавчого органу пiдписати 
Статут ПАТ “АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД” у новiй редакцiї.  
4. Доручити виконавчому органу або уповноваженiй ним вiдповiдним чином 
особi забезпечити державну реєстрацiю Статуту Товариства у новiй редакцiї 
в порядку та в строки, передбаченi чинним законодавством України. 9.При-
пинити повноваження Наглядової ради у повному складi: Голови Наглядової 
ради - Акнєвського Юрiя Петровича; Члена Наглядової ради - Колесниченка 
Олександра Юрiйовича; Члена Наглядової ради - Акнєвської Тетяни Микола-
ївни, представник акцiонера - ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
“БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ” (код ЄДРПОУ 25099117); Члена Нагля-
дової ради - Назаренко Наталiї Андрiївни, представник акцiонера - ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЮГ-АГРО” (код ЄДРПОУ 32577534); 
Члена Наглядової ради - Фiсенко Антонiни Володимирiвни, представник 
акцiонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
“ДIАНIВСЬКИЙ БРОЙЛЕР” (код ЄДРПОУ 32898759). 10. Обрати до складу 
Наглядової ради наступних членiв Наглядової ради: - Акнєвського Юрiя Пе-
тровича (IПН 2334510552); - Гелих Надiю Миколаївну (IПН 1966512841); - Ак-
нєвську Тетяну Миколаївну (IПН 2326620323), представник акцiонера - ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ 
СОЮЗ” (код ЄДРПОУ 25099117)”; - Назаренко Наталiю Андрiївну (IПН 
2287213825), представник акцiонера - ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА “ЮГ-АГРО” (код ЄДРПОУ 32577534)”; - Фiсенко Антонiну 
Володимирiвну (IПН 2199615020), представник акцiонера - ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ДIАНIВСЬКИЙ БРОЙЛЕР” (код 
ЄДРПОУ 32898759). 11. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться iз членами Наглядової ради. Уповноважити Директора 
пiдписати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради, умови 
яких затверджено Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Встановити, 
що такi договори є безоплатними. 12. Припинити повноваження Ревiзiйної 
комiсiї у повному складi: Голови Ревiзiйної комiсiї - Гелих Надiї Миколаївни; 
Члена Ревiзiйної комiсiї - Усатенко Володимира Петровича; Члена Ревiзiйної 
комiсiї - Шестакової Тетяни Леопольдiвни. 13. Обрати до складу Ревiзiйної 
комiсiї наступних членiв строком на п’ять рокiв: - Андрєєву Тетяну Юрiївну 
(IПН 2336405549); - Курбатову Тамару Михайлiвну (IПН 19006518825); - 
 Шестакову Тетяну Леопольдiвну (IПН 2274414129). 14. Затвердити  
умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться iз членами  
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товари-
ства пiдписати вiд iменi Товариства договори з членами Ревiзiйної комiсiї, 
умови яких затверджено Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 
Встановити, що такi договори є безоплатними. 15.1. Попередньо надати 
згоду на вчинення Товариством в ходi поточної господарської
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дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв То-
вариства значних правочинiв, у тому числi, але не виключно правочинiв, 
пов'язаних з укладенням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або 
внесенням змiн до умов кредитних договорiв, укладених Товариством, де-
позитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, 
договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам 
Товариства, поставки, укладення договорiв придбання та вiдчуження об-
ладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та не-
рухомого майна Товариства, укладення договорiв придбання/продажу си-
ровини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з 
укладенням мирових угод, будь-яких iнших господарських договорiв, за яки-
ми Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн граничною 
сукупною вартiстю 150 000 грн., при цьому вчинення такого (таких) право-
чину (правочинiв) є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому рин-
кової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можли-
вих коливань курсу гривнi до iноземних валют 15.2. Уповноважити Директо-
ра Товариства Єну Нiну Iванiвну або особу, яка виконує її обов'язки, або 
iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Директором

Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних 
зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства 
значних правочинiв. 16.1. На пiдставi ст. 71 Закону України "Про акцiонернi 
товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одно-
го) року з дня проведення цих рiчних Загальних зборiв акцiонерiв будь-
якого правочину, щодо якого є заiнтересованiсть членiв Наглядової ради 
Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акцiонерiв Товариства, а та-
кож iнших посадових осiб Товариства. 16.2. Уповноважити Директора То-
вариства Єну Нiну Iванiвну або особу, яка виконує її обов'язки, або iншу 
особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Директором Товариства, 
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв 
здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства 
правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть членiв Наглядової ради Товари-
ства, Виконавчого органу Товариства, Акцiонерiв Товариства, а також 
iнших посадових осiб Товариства.
Будь-якi iншi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийнятi до 
цього часу, втрачають чиннiсть в частинi, що суперечить цьому Протоколу. 
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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 ТОВАРИ-

СТВО «ДНІПРОАЗОТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05761620
3. Місцезнаходження: 51909 м. Кам`янське , вул. С.Х. Горобця,1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 55-81-33, (0569) 53-93-66
5. Електронна поштова адреса: poida@azot.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціо-
нерного товариства

ІІ. текст Повідомлення 
Згiдно iнформацiї, отриманої ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» 26.04.2018 р. вiд особи, 

що здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi та реєстру 
власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», складеного 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 20.04.2018 р. (вих. 
№ 156564 зв вiд 23.04.2018 р.) розмiр пакету акцiй комапнiї ДАКСТОН ХОЛ-
ДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON HOLDINGS LIMITED) (реєстрацiйний код: 147086; 
мiсцезнаходження: Філокіпру Стріт, Зеніа Елені, Корт А, буд. 4, Лімассол, 3032) 
збільшився з 10,403930 % та становить 10,411040 % (3660352762 шт. акцiй) 
вiд статутного капiталу ПАТ «ДНIПРОАЗОТ», що станом на 20.04.2018 року 
становить 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ «ДНIПРОАЗОТ».

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

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

2. Голови Правління  Сідоров С.л.
27.04.2018

ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «дНІПРоаЗот»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво лIКувальНо-оЗдоРовЧиХ ЗаКла-
дIв «миРГоРодКуРоРт». 2.Код за ЄДРПОУ: 02649437. 3. Міс-
цезнаходження: 37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, 112. 
4.Міжміський код, телефон та факс:(05355)53216/53265. 5.Електронна по-
штова адреса: skkmirgorod@poltava.ukrtel.com. 6.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: http://mirgorodkurort.ua. 7.Вид особливої інформації: Відомості про 
прийняття рішення про виплату дивідендів

II. текст повідомлення
ПрАТ «Миргородкурорт» повідомляє, що 17 квiтня 2018 року Загальни-

ми зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 17.04.2018 року) було прийнято 
рiшення про виплату дивідендів та рішенням Наглядової ради від 
26.04.2018р. (протокол № 7), затверджено: дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів- 15 травня 2018 року;розмір диві-
дендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн)- 

4519882 гривень 18 копійок; строк виплати дивідендів- з 01 червня 2018 року 
до 28 вересня 2018 року; спосіб виплати дивідендів- безпосередньо акціо-
нерам на їх розрахункові рахунки шляхом перерахування грошових коштів; 
порядок виплати дивідендів- здійснення виплати 4 частками: першу частку 
виплати дивідендів здійснити у період з 01 до 30 червня 2018 року одно-
часно пропорційно всім акціонерам, які мають право на отримання дивіден-
дів; другу частку виплати дивідендів здійснити у період з 01 до 31 липня 
2018 року одночасно пропорційно всім акціонерам, які мають право на отри-
мання дивідендів; третю частку виплати дивідендів здійснити у період з 
01  до 31 серпня 2018 року одночасно пропорційно всім акціонерам, які ма-
ють право на отримання дивідендів; четверту частку виплати дивідендів 
здійснити у період з 01 до 28 вересня 2018 року одночасно пропорційно всім 
акціонерам, які 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 
з законодавством.

2. Голова Ради директорів, Генеральний директор (підпис) 
о.д.Гавловський 26.04.2018р.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«аРКСI»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРКСI», 14307512, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, 08154, мiсто Боярка, вул. Соборностi, 36, 
0445012022.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 р.

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«КиЇвСьКе автотРаНСПоРтНе 

ПIдПРиЄмСтво 1010»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента:ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 1010», 
19414617, Київська обл., ВИШГОРОДСЬКИЙ р-н, 07353, СЕЛО СТАРI 
ПЕТРIВЦI, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, БУДИНОК 9, 0459644590

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію 19414617.infosite.com.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ», 00444010, Грибоє-
дова, 27, м. Охтирка, Охтирський, Сумська, 42700, (05446)23005

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://00444010.emitents.org

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво  
«оХтиРСьКий м’яСоКомБIНат»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ТОРГРІЧТРАНС». 2. Код за ЄДРПОУ: 03150326. 3. Місцез-
находження: 04107 м. Київ вул. Набережно-Хрещатицька, 14. 4. Між-
міський код, телефон та факс: 044 585 60 00. 5. Електронна поштова 
адреса: Yuliya.Nechepurenko@notagroup.com.ua. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://torgrichtrans.jimdo.com. 7. Вид особливої ін-
формації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів

II. текст повідомлення 
23.04.2018 Загальними зборами Товариства прийнято рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних протягом одного року з 
дати проведення цих загальних зборів акціонерів, які вчинятимуться 
Товариством у ході поточної господарської діяльності та наділити Ди-

ректора Товариства повноваженнями щодо права підписання таких 
правочинів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: ха-
рактеру правочинів: Не визначено. Гранична сукупна вартість право-
чинів: 50000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 641 тис. грн. Співвідношення граничної су-
купної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 7800,31201%; За-
гальна кількість голосуючих акцій: 1883119 шт. Кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах та що проголо-
сували «за» прийняття рішення: 1 226 733 шт. Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 шт.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. директор остринський олексій мико-
лайович

ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «тоРГРІЧтРаНС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «Страхове товариство 
«Гарантiя»

2. Код за ЄДРПОУ 14229456
3. Місцезнаходження 01601, м.Київ, Печерський Узвiз, 

3
4. Міжміський код, телефон та факс (044)581-67-70 (044)581-67-70
5. Електронна поштова адреса anohach@guarantee.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.guarantee.com.ua

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

II. текст повідомлення
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 25 квiтня 2018 р., 

прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк. Дата складення 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, встановлена 
рiшенням Наглядової ради (Протокол вiд 25 квiтня 2018 р.) - 16 травня 
2018 р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення 
Загальних зборiв, складає 5 400 000 (п’ять мiльйонiв чотириста тисяч) гри-
вень. Строк виплати дивiдендiв - з 22 травня 2018 р. по 25 жовтня 2018 р. 
Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати 
дивiдендiв - сума дивiдендiв в повному обсязi виплачується особам, що 
мають право на отримання дивiдендiв.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Генеральний директор Ногач олексiй миколайович

М.П. 25.04.2018

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «СтРаХове товаРиСтво «ГаРаНтIя»

Річна інформація Прат «Полтавапропангаз»  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Полтавапропангаз», 31310365, вул.Короленка, 4, смт.Чутове, 

Чутiвський р-н., Полтавська обл., 38800, 0532-50-08-15; 
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018р. 
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://www.poltavapropangaz.com.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«ПолтаваПРоПаНГаЗ»

РІЧНа ІНФоРмаЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво "яРІвСьКий 
ГРаНКаР’ЄР", 05470710, вулиці нема, 
смт. Томашгород, Рокитнівський, Рiвненська 
область, 34240, Україна, 0363526292

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

27.04.2018

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

http://05470710.smida.gov.ua/

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«IСКРа.»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IСКРА.», 14314512, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, 08154, м. Боярка, вул. Соборностi, буд. 36, 
044 502 94 19,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.iskra.pat.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АРКАДА»
2. Код за ЄДРПОУ – 19361386
3. Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Ольгинська,3 
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 280-98-03, (044) 280-33-51
5. Електронна поштова адреса - capital@arkada.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.arkada.ua /ua/top/32/public
7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення - Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Пат аКБ «аРКада» 25.04.2018 р. в 

зв`язку iз виробничою необхідністю були прийнятi рiшення:
І. Припинити повноваження (відкликати) всiх членiв Спостережної ради 

банку, а саме:
- Голови Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА», представника акціоне-

ра ТОВ «Фірма «Девелопер» Кравченка Василя Iвановича.Член Спосте-
режної ради, Голова Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» Кравченко 
Василь Iванович часткою в статутному капiталi ПАТ АКБ «АРКАДА» не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Крав-
ченко Василь Iванович перебував на посадi Голови Спостережної ради бан-
ку протягом чотирьох років.

- Заступника Голови Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА», представ-
ника акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА Ковальчука 
Трохима Тихоновича. Член Спостережної ради, Заступник Голови Спосте-
режної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» Ковальчук Трохим Тихонович часткою в 
статутному капiталi ПАТ АКБ «АРКАДА» не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має, посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надавала. Ковальчук Трохим Тихонович перебував на 
посадi Заступника Голови Спостережної ради банку протягом двох років.

- Члена Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА», представника акціоне-
ра ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» (директора) Кошубської-Марiот 
Людмили Семенiвни. Член Спостережної ради Кошубська-Марiот Людмила 
Семенiвна часткою в статутному капiталi ПАТ АКБ «АРКАДА» не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Кошубська-Марiот 
Людмила Семенiвна перебувала на посадi члена Спостережної ради банку 
протягом восьми рокiв.

- Члена Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА», Зуллас Олену 
Владиславiвну, представника акціонера ТОВ «Фірма «ПАрМ». Член Спо-
стережної ради банку Зуллас Олена Владиславiвна часткою в статутному 
капiталi ПАТ АКБ «АРКАДА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. Зуллас Олена Владиславiвна перебувала на посадi 
члена Спостережної ради банку протягом трьох років.

- Члена Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА», Андреєва Ігоря Мико-
лайовича, представника акціонера ТОВ «ЛОТОС-С». Член Спостережної 
ради банку Андреєв Ігор Миколайович часткою в статутному капiталi 
ПАТ АКБ «АРКАДА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. Андреєв Ігор Миколайович перебував на посадi члена 
Спостережної ради банку протягом двох років.

- Члена Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА», Гайдуцького Павла Іва-
новича, незалежного кандидата. Гайдуцький Павло Іванович часткою в ста-
тутному капiталi ПАТ АКБ «АРКАДА» не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надавала. Гайдуцький Павло Іванович перебував на 
посадi члена Спостережної ради банку протягом одного року.

- Члена Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА», Деєву Надію Миколаїв-
ну, незалежного кандидата. Член Спостережної ради банку часткою в ста-
тутному капiталi ПАТ АКБ «АРКАДА» не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надавала. Деєва Надія Миколаївна перебувала на 
посадi члена Спостережної ради банку протягом одного року.

ІІ. Кількісний склад Наглядової ради Банку з семи осіб на трирічний 
строк затвердити. 

Обрати членами Наглядової ради Банку:
- Кравченка Василя Iвановича, представника акціонера ТОВ «Фірма 

«Девелопер» (кандидатура якого вiдповiдає вимогам чинного законодав-
ства щодо даної посади та який надав згоду). Член Наглядової ради банку 
Кравченко Василь Iванович часткою в статутному капiталi ПАТ АКБ «АРКА-

ДА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: 
Почесний Президент ПП «МIЖНАРОДНИЙ IНСТИТУТ ФIНАНСIВ»; науко-
вий радник – консультант Голови Правлiння ПАТ АКБ «АРКАДА» (за 
сумiсництвом); Виконавчий секретар Будiвельної палати України; заступник 
директора з науково-дослiдної роботи за сумiсництвом ТОВ «Фiрма 
«ПАрМ»; Голова Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА».

- Ковальчука Трохима Тихоновича, представника акціонера ТОВ «КОМПА-
НІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА» (кандидатура якого вiдповiдає вимогам чинно-
го законодавства щодо даної посади та який надав згоду). Член Наглядової 
ради банку Ковальчук Трохим Тихонович часткою в статутному капiталi ПАТ АКБ 
«АРКАДА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Iншi 
посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: радник Ди-
рекції Інститута законодавства Верховної ради України; завідувач кафедри бан-
ківської справи Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Украї-
на»; завідувач кафедри фінансів та банківської справи Вищого навчального 
закладу «Київський університет ринкових відносин»; заступник директора з 
науково-дослідної роботи за сумісництвом ТОВ «Фірма «ПАрМ »; Голова Спо-
стережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА»; член Ради Національного банку України, 
Заступник Голови Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА».

- Зуллас Олену Владиславiвну, представника акціонера ТОВ «НОВІ БУ-
ДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» (кандидатура якої вiдповiдає вимогам чинного за-
конодавства щодо даної посади та яка надала згоду). Член Наглядової 
ради банку Зуллас Олена Владиславiвна часткою в статутному капiталi 
ПАТ АКБ «АРКАДА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 
останнiх п`яти рокiв: директор ТОВ «Аудиторська фiрма «Аналiтик-
Партнери»; заступник директора ТОВ «Аудиторська фiрма «Аналiтик-
Партнери»; заступник директора з розвитку ТОВ «Європейський центр кон-
салтингу та оцiнки», член Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА».

- Андреєва Ігоря Миколайовича, представника акціонера ТОВ «ЛОТОС-С» 
(кандидатура якого вiдповiдає вимогам чинного законодавства щодо даної 
посади та який надав згоду). Член Наглядової ради банку Андреєв Ігор Мико-
лайович часткою в статутному капiталi ПАТ АКБ «АРКАДА» не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посадова особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надавала.Iншi посади, якi обiймала 
посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: директор ТОВ «Інтер-Інвест», 
заступник Голови Спостережної ради ПАТ «Гідромеханізація», член Спосте-
режної ради ПАТ АКБ «АРКАДА», директор ТОВ «ЛОТОС-С».

- Гайдуцького Павла Івановича, незалежного кандидата (кандидатура 
якого вiдповiдає вимогам чинного законодавства щодо даної посади та який 
надав згоду). Член Наглядової ради банку Гайдуцький Павло Іванович част-
кою в статутному капiталi ПАТ АКБ «АРКАДА» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надавала. Iншi посади, якi обiймала по-
садова особа протягом останнiх п`яти рокiв: заступник виконавчого дирек-
тора – науковий директор «Інституту стратегічних оцінок».

-Дєєву Надію Миколаївну, незалежного кандидата (кандидатура якого 
вiдповiдає вимогам чинного законодавства щодо даної посади та який надав 
згоду). Член Наглядової ради банку Дєєва Надія Миколаївна часткою в статут-
ному капiталi ПАТ АКБ «АРКАДА» не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надавала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 
останнiх п`яти рокiв: головний науковий співробітник відділу соціальної інфра-
структури Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ ім.М.В. Птухи, 
головний науковий співробітник відділу соціальної інфраструктури.

- Довгополого Анатолія Степановича, незалежного кандидата (кандида-
тура якого відповідає вимогам чинного законодавства щодо даної посади та 
який надав згоду). Член Наглядової ради банку Довгополий Анатолій Степа-
нович часткою в статутному капiталi ПАТ АКБ «АРКАДА» не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посадова особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Iншi посади, якi обiймала 
посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв:

Радник Голови Правління ПАТ «ВіЕйБі Банк», Головний науковий співро-
бітник військової частини А-4566.

Наглядовою радою Пат аКБ «аРКада» 25.04.2018 р. в зв`язку iз ви-
робничою необхідністю були прийнятi рiшення:

- Обрати Головою Наглядової ради банку члена Наглядової ради Крав-
ченка Василя Iвановича. Голова Наглядової ради банку Кравченко Василь 
Iванович часткою в статутному капiталi ПАТ АКБ «АРКАДА не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Iншi посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв:Почесний Прези-
дент ПП «МIЖНАРОДНИЙ IНСТИТУТ ФIНАНСIВ»; науковий радник – кон-
сультант Голови Правлiння ПАТ АКБ «АРКАДА» (за сумiсництвом); Вико-
навчий секретар Будiвельної палати України; заступник директора з 
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науково-дослiдної роботи за сумiсництвом ТОВ «Фiрма «ПАрМ»; Голова 
Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА».

- Обрати Заступником Голови Наглядової ради банку члена Наглядової 
ради Ковальчука Трохима Тихоновича. Заступник Голови Наглядової ради 
банку Ковальчук Трохим Тихонович часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Iншi по-
сади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 

п`яти рокiв: радник Дирекції Інститута законодавства Верховної ради 
України; завідувач кафедри банківської справи Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна»; завідувач кафедри фінансів та 
банківської справи Вищого навчального закладу «Київський університет 
ринкових відносин»; заступник директора з науково-дослідної роботи за су-

місництвом ТОВ «Фірма «ПАрМ »; Голова Спостережної ради ПАТ АКБ 
«АРКАДА»; член Ради Національного банку України, Заступник Голови Спо-
стережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА».

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління  _______________  Паливода К.в. 
Пат аКБ «аРКада»  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 
  25.04.2018р.
  (дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ТОРГРІЧТРАНС». 2. Код за ЄДРПОУ: 03150326. 3. Місцезна-
ходження: 04107 м. Київ вул. Набережно-Хрещатицька, 14. 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: 044 585 60 00. 5. Електронна поштова 
адреса: Yuliya.Nechepurenko@notagroup.com.ua. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://torgrichtrans.jimdo.com. 7. Вид особливої ін-
формації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
23.04.2018 Загальними зборами акціонерів, у зв’язку з закінченням 

терміну повноважень, прийнято Рішення про припинення повноважень 
наступних посадових осіб: Голови Наглядової ради Андріанової Тетяни 
Анатоліївни. Члена Наглядової ради Колченогової Олени Костянтинів-
ни. Члена Наглядової ради Яценко Валерія Сергійовича. Члена Нагля-
дової ради Богак Миколая Олексійовича. Члена Наглядової ради Хо-
тинської Ольги Миколаївни. Посадові особи акціями товариства не 
володіють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особи перебували на посадах: 1 рік. Поса-
дові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.

23.04.2018 Загальними зборами акціонерів, у зв'язку з припиненням 
повноважень попереднього складу Наглядової ради, прийнято Рішення 

про обрання: Голови Наглядової ради Андріанової Тетяни Анатоліївни. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор 
з правових питань в ТОВ «Октава Капiтал», з 2017 по теперiшнiй час 
директор ТОВ «Лiгал Єдвайзерс Груп». Члена Наглядової ради Колче-
ногової Олени Костянтинівни. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: юрист в ТОВ «Октава Капiтал», з 2017 по теперiшнiй 
час юрист ТОВ «Лiгал Єдвайзерс Груп». Члена Наглядової ради Яценка 
Валерія Сергійовича. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: юрист в ТОВ «Мегатрейд Дистрибьюшн» по теперiшнiй час. 
Члена Наглядової ради Богак Миколая Олексійовича. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: програмiст в ТОВ «НIКО» 
з 2013 по 2016, ТОВ «Октава Капiтал» з 2016 по теперiшнiй час. Члена 
Наглядової ради Хотинської Ольги Миколаївни. Інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п'яти років: менеджер з адмiнiстративної 
роботи в ТОВ «Октава Капiтал» з 2016 по теперiшнiй час. Посадові осо-
би представники акціонера ТОВ «Березова роща» (ЄДРПОУ 35378489). 
Акціями товариства не володіють. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немають. Строк, на який обрано осіб: 3 роки. По-
садові 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 згід-
но із законодавством. 2. Директор Остринський Олексій Миколайович

ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «тоРГРІЧтРаНС»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

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

СТВО «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ». 2. Код за ЄДРПОУ: 34818125. 3. Місцезна-
ходження: 04070 м. Київ вул. Набережно-Хрещатицька, 14. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: 044 585 60 00 044 585 60 00. 5. Електронна поштова 
адреса: Yuliya.Nechepurenko@notagroup.com.ua. 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://naberegnaja.jimdo.com. 7. Вид особливої інформації: Змі-
на складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення 
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулись 24.04.2018 р., 

у зв’язку з прийняттям рішення про припинення товариства шляхом пере-
творення в ТОВ та призначенням комісії з припинення: 1. Припинено по-
вноваження: 1.1 Директора Назаренко Ірини Андріївни. Строк, протягом 

якого особа перебувала на посаді: 4 роки 5 місяців. На посаду нікого не 
обрано. 1.2. Ревізора акціонерного товариства Дракіної Оксани Ігорівни. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки. На посаду ніко-
го не обрано. 2. Обрано: 2. 1. Назаренко Ірину Андріївну обрано на посаду 
Голова комісії з припинення. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: Директор ПрАТ «Набережна-інвест». 2.2. Нечепурен-
ко Юлію Володимирівну обрано на посаду Член комісії з припинення. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: стажер в юридич-
ному офісі, Міжнародної організації «Магате». Строк, на який обрано осіб: 
до закінчення процесу перетворення. Посадові особи акціями Товариства 
не володіють. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
мають. 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 Назаренко Ірина андріївна

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«НаБеРеЖНа-ІНвеСт»

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«вишГоРодСIльРиБГоСП»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Вишгородсiльрибгосп», 00476961, Київська обл., 07300, 
м. Вишгород, вул. Київська, 10, 04596- 5-46-02.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 00476961.infosite.com.ua

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «тРеСт 
КиЇвСПеЦБуд», 04012744, 
Спаська, 31-Б, м.Київ, Подiльський, 
04070, Україна, 044-425-01-89

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

27.04.2018

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

www.tksb.kiev.ua
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ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«шоСтКиНСьКе автотРаНСПоРтНе 

ПIдПРиЄмСтво 15909»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2017 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство «Шосткин-
ське автотранспортне пiдприємство 
15909», 03118653Сумська , Шосткинський, 
41100, м. Шостка, вул. Весняна, 36 (05449) 
2-01-07,

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

27.04.2018

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

www.03118653.emitents.org

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ 
вIдПовIдальНIСтЮ “БудIвельНа 

КомПаНIя”Нове мIСто”
Річна інформація емітента цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. основні відомості про емітента

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Будiвельна 
компанiя"Нове мiсто", 30994450 
Львівська, Галицький, 79008, м. Львiв, 
Валова,29/8 (032) 242-26-86,

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

27.04.2018

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

http://www.novemisto.com/

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

Господарське товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма 
"УкрЗахiдАудит", 20833340 Господарське 
товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма 
"УкрЗахiдАудит", 20833340

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

Емітент не є акціонерним товариством

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 147293.1 122709.1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8162.0 23432.3
Довгострокові фінансові інвестиції 1517.7 1517.7
Виробничі запаси 3697.2 14109.4
Сумарна дебіторська заборгованість 22479.0 11742.4
Грошові кошти та їх еквіваленти 388.1 834.8
Власний капітал 17275.8 14682.0
Статутний капітал 5844.8 5844.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 11431.0 8837.2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 65783.2 66578.0
Поточні зобов'язання і забезпечення 64234.1 41449.1
Чистий прибуток (збиток) 2593.8 2701.2

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ 
вIдПовIдальНIСтЮ «КиЇвРеСуРСБуд»

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «КИЇВРЕСУР-
СБУД», код ЄДРПОУ 34487783,
03062, м. Київ, проспект 
Перемоги, 90/1 0442238657,

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

27.04.2018

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

https://smida.gov.ua/
site/34487783/

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

Приватне пiдприємство 
«АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ 
«РЕЙТИНГ-АУДИТ», 30687076 

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

Емітент не є акціонерним 
товариством

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 303564 301357
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6805 136
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 41575 13162
Сумарна дебіторська заборгованість 45833 56670
Грошові кошти та їх еквіваленти 666 2291
Власний капітал -42790 -371
Статутний капітал 47 38
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -42828 -409
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 90069 153256
Поточні зобов’язання і забезпечення 256285 148472
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

19120,59 20315,03

у відсотках від 
статутного капіталу

40682 53460

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

19120,59 20315,03

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

доЧІРНЄ ПІдПРиЄмСтво «ІНтеРГал-Буд» 
товаРиСтва З оБмеЖеНоЮ вІдПовІдальНІСтЮ 

«ФІРма «ІНтеРГал»,
ЄДРПОУ 32568603,
03150, м. Київ, Печерський р-н, вул. Анрi Барбюса, буд. 28Б,
телефон 38(032) 297-75-66
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію: 32568603.smida.gov.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «НаБеРеЖНа-ІНвеСт». 2. Код за ЄДРПОУ: 
34818125. 3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ вул. Набережно-Хрещатицька, 
14. 4. Міжміський код, телефон та факс: 044 585 60 00 044 585 60 00. 5. Елек-
тронна поштова адреса: Yuliya.Nechepurenko@notagroup.com.ua. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://naberegnaja.jimdo.com. 7. Вид особливої інфор-
мації: Припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворен-
ня або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

II. текст повідомлення 
Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акціонерного то-

вариства «Набережна-Інвест» від 24.04.2018 року прийнято рiшення про 
припинення ПрАТ «Набережна-Інвест» у зв’язку з реорганiзацiєю шляхом 
перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Результати го-
лосування з питання припинення: «за» - 1000000 голосів, що складає 100% 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій; «проти» - 0 голосів, що скла-
дає 0% голосів. Причини прийняття такого рішення: мінімізація витрат акці-

онерного товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-
правової форми, як акціонерне товариство Спосіб припинення: 
перетворення. Повне найменування юридичної особи - правонаступника: 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Набережна-Інвест». Розмiр 
статутного капiталу товариства - правонаступника дорiвнює розмiру ста-
тутного капiталу ПрАТ «Набережна-Інвест» і становитиме 10000000 грн. 
Активи та зобов’язання ПрАТ «Набережна-Інвест» передаються до право-
наступника згідно з передавальним актом. Порядок та умови обміну акцій 
на частки товариства - правонаступника: акції товариства, що перетворю-
ється, конвертуються в частки товариства - правонаступника та розподі-
ляються серед його учасників. При перетворенні товариства всі акціонери 
(їх правонаступники), стають засновниками (учасниками) товариства - пра-
вонаступника. Розподіл часток створюваного ТОВ «Набережна-Інвест» від-
бувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акці-
онерами у статутному капіталі ПрАТ «Набережна-Інвест». Одна акція 
ПрАТ «Набережна-Інвест» номінальною вартістю 10 грн. дорівнює розміру 
частки у сумі 10 грн. ТОВ «Набережна-Інвест».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. директор Назаренко Ірина андріївна.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «шаРГоРодСьКе атП-10528»

2. Код за ЄДРПОУ: 13335481
3. Місцезнаходження: 23500, Вінницька область, місто Шаргород, вули-

ця Леніна, 288.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04344) 2-26-62
5. Електронна поштова адреса: atp10528@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://shargor10528.com.ua.
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб.
ІІ. текст повідомлення. Відповідно до рішення річних Загальних зборів 

акціонерів від 26.04.2018 року у зв’язку із закінченням терміну перебування 
на посаді припинені повноваження: голови Наглядової ради Поперечного 
Віталія Васильовича, на посаді був 13 років, частка в статутному капіта-
лі  – 0,054%, розмір пакета акцій – 37,5 грн; члена Наглядової ради Яси-
нецького Анатолія Петровича, на посаді був 13 років, частка в статутно-
му капіталі – 0,054%, розмір пакета акцій – 37,5 грн; члена Наглядової ради 
Костур Людмили Володимирівни, на посаді була 3 роки, частка в статутно-
му капіталі – 0,476%, розмір пакета акцій – 330,75 грн; 

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 26.04.2018 року 
в зв’язку із Статутними змінами припинені повноваження: голови Правлін-
ня Костура Володимира Петровича, на посаді був 5 років, частка в статут-
ному капіталі – 68,309%, розмір пакета акцій – 47475,0 грн; члена Правлін-
ня Шмігельського Анатолія Станіславовича, на посаді був 13 років, 
частка в статутному капіталі – 0,054%, розмір пакета акцій – 37,5 грн; Чле-
на Правління Шлапака Олександра Пилиповича, на посаді був 8 років, 

частка в статутному капіталі – 0,%, розмір пакета акцій - 0 грн.
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 

26.04.2018 року, рішення засідання Наглядової ради від 26.04.2018 року, 
щодо голови Наглядової ради, обрані строком на 3 роки: голова Наглядової 
ради Поперечний Віталій Васильович, протягом останніх 5 років займав по-
сади водій, голова Наглядової ради Товариства, частка в статутному капіта-
лі – 0,054%, розмір пакета акцій – 37,5 грн, член Наглядової ради Ясинецький 
Анатолій Петрович, протягом останніх 5 років займав посади токар, член 
Наглядової ради Товариства, частка в статутному капіталі – 0,054%, розмір 
пакета акцій – 37,5 грн, член Наглядової ради Костур Людмила Володимирів-
на, протягом останніх 5 років пенсіонер, член Наглядової ради Товариства, 
частка в статутному капіталі – 0,476%, розмір пакета акцій – 330,75 грн.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 
26.04.2018 року обраний терміном на 3 роки: Ревізор Костур Андрій Володи-
мирович, протягом останніх 5 років займав посади: заступник Голови Прав-
ління, начальник відділу експлуатації ПрАТ «Шаргородське АТП 10528», 
частка в статутному капіталі – 0,476%, розмір пакета акцій – 330,75 грн.

Відповідно до рішення Наглядової ради в зв’язку із Статутними змінами при-
значений на невизначений строк до припинення його повноважень Наглядовою 
радою директор Товариства Костур Володимир Петрович, протягом останніх 
5 років займав посади: голова Правління ПрАТ «Шаргородське АТП-10528», 
частка в статутному капіталі – 68,309%, розмір пакета акцій – 47475,0 грн.

Посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не мають. 
ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-

формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади: Директор Костур В.П. 26.04.2018 року.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Чернiвецький хлiбокомбiнат», 03293304, 58018, м. Чернiвцi, 
вул. Головна, 223 (03722) 4-02-31; 2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
25.04.2018; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/pat-
chern-vetckii-khl-bokomb-nat; http://ch-zar-chlib.com.ua; 4. Найменуван-
ня, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ 
Аудиторська компанiя «Альфа -аудит ЛТД», 39873201; 5. Інформація 
про загальні збори: річні загальні збори акціонерів відбулися 
25.04.2017р. з кворумом 97,45%. Порядок денний: 1.Обрання лiчильної 
комiсiї, секретаря зборiв, визначення порядку проведення зборiв. 2.Ви-
значення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.

3.Звiт виконавчого органу про роботу Товариства за 2016 рiк. При-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 
4.Звiт Наглядової ради про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5.Звiт Ревiзiйної комiсiї 
про роботу за 2016 рiк iз висновками по рiчнiй фiнансовiй звiтностi та 
балансу пiдприємства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 6.Затвердження рiчного фiнансового 
звiту та балансу за 2016 рiк. 7.Про розподiл чистого прибутку за 2016 
рiк. 8.Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ. 
9.Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства

10.Внесення та затвердження змiн та доповнень до Статуту Това-
риства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Надання повнова-
жень щодо пiдписання нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо 
його державної реєстрацiї.

11. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства. 12. Припинен-
ня повноважень членiв Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства 14. Затвердження 
умов договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з ними, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженою на пiдписання 
договорiв (контактiв) з членами Наглядової ради Товариства. 15. При-
пинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Обран-
ня членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17. Прийняття рiшення про 
вiдкриття додаткових кодiв видiв економiчної дiяльностi Товариства. 
18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. По 
8,9,10 та 11 питаннях рiшення не були прийнятi. З інших питань по-
рядку денного рішення прийняті. Пропозицiй до перелiку питань по-
рядку денного вiд акцiонерiв не надходило. 6. Інформація про дивіден-
ди: Рішення щодо виплати дивідендів за результатами звітного та 
попереднього звітному років не приймались. 

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ЧеРНІвеЦьКий ХлІБоКомБІНат»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Птахофабрика «Україна»; 05477066; 
08635, Київська, Василькiвський р-н, 
с. Крушинка, вул. Колгоспна буд.11; 
(04571) 6-08-44, 6-22-77

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

27.04.2018

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

http://ukraina.pat.ua

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Міжнародний інститут аудиту», 
21512649

5. Інформація про загальні збори 
Чергові збори відбулись 24.04.2017 р. Збори Загальні збори проводились 
за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицій по питанням по-
рядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акці-
онерів не надходило. Перелік питань, що розглядалися на загальних збо-
рах: 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів 
Товариства (Обрана лічильна комісія у складі 3 осіб з представників ТОВ 
«Фондова компанія «Трансферт»). 2. Прийняття рішення з питань порядку 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства, установлення поряд-
ку та способу засвідчення бюлетенів для голосування (Прийнято рішення 
з питань порядку проведення зборів, установлено порядок та спосіб за-
свідчення бюлетенів для голосування).) 3. Затвердження річного звіту Ди-
ректора про результати діяльності Товариства у 2016 р. та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду (Річний звіт затвердили. Роботу 
визнали задовільною). 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства 
за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (Звіт затвер-
дили. Роботу визнали задовільною). 5. Затвердження висновку Ревізійної 
комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2016 р. та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду (Висновок затвердили. Річний звіт та 
баланс за 2016 р. визнано такими, що складені відповідно до законодав-
ства. Роботу визнали задовільною). 6. Затвердження річного звіту та ба-
лансу Товариства за 2016 рік (Затвердили річний звіт та баланс Товари-
ства за 2016 р.). 7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків 
Товариства за результатами діяльності у 2016 році (Вирішили збитки 
2016 р. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів). 8. Затвердження 
плану розвитку Товариства на 2017 рік (Затвердили план розвитку Това-
риства на 2017 рік). 9. Про зміну типу та найменування Товариства (Вирі-
шили змінити тип з публічного на приватне. Змінено найменування това-
риства на таке - Приватне акціонерне товариства «Птахофабрика 
«Україна» (ПрАТ «Птахофабрика «Україна»)). 10. Внесення змін до Стату-
ту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції (За-
твердили нову редакцію статуту). 11. Про скасування внутрішніх положень 
Товариства (скасовано Положення про загальні збори та Положення про

Наглядову раду). 12. Про затвердження нових внутрішніх положень Това-
риства затверджено Положення про загальні збори та Положення про На-
глядову раду) 13. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства 
(відкликано членів Наглядової ради). 14. Про затвердження кількісного 
складу Наглядової ради Товариства (затверджено склад у кількості 3 осіб). 
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства (обрано наглядову 
раду у кількості 3 осіб). 16. Затвердження умов цивільно-правових догово-
рів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Нагля-
дової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради (Затверджено у мови договорів. Винагорода не перед-
бачена. Уповноважено підписати договори Директора Товариства). 17. Про 
відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (Відкликано членів Реві-
зійної комісії). 18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства (Об-
рано членів ревізійної комісії). 19. Про затвердження умов цивільно-
правових або трудових договорів, які будуть укладатися із членами Реві-
зійної комісії Товариства, а також обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів із членами Ревізійної комісії від імені Товариства 
(Затверджено умов цивільно-правового договору. Винагорода не перед-
бачена. Уповноважено підписати договори Директора Товариства).  
20. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів (Надано попередню згоду на вчинення значних правичинів. 
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв 780000 тис. грн.) 21. Про схва-
лення вчинених Товариством правочинів (схвалено чотири правочини. 
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину  
842316 тис. грн.).
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-

днього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 183599 168493
Основні засоби (за залишковою вартістю) 26961 30530
Довгострокові фінансові інвестиції 4 4
Запаси 699 787
Сумарна дебіторська заборгованість 77834 80030
Гроші та їх еквіваленти 45 263
Власний капітал 173398 155661
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 18571 18571
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 154828 137091
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 671 671
Поточні зобов’язання і забезпечення 9530 12161
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,24 (0,49)

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

0,24(0,49)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 74284092 74284092
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ПтаХоФаБРиКа «уКРаЇНа»

Спростування: 
У зв'язку з виявленням 26.04.2018 технічної помилки, Приватне 

акціонерне товариство «Чортківське племпідприємтсво» (Код за 
ЄДРПОУ: 00704474. Місцезнаходження: 48551, Тернопiльська обл., 
Чорткiвський р-н с. Шманькiвчики. Міжміський код, телефон та факс: 
(03552) 5-62-26 (03552) 5-62-26.) повідомляє про спростування осо-
бливої інформації Про зміну складу посадових осіб емітента, що 
опублікована у виданні Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 
цiннх паперiв та фондового ринку» №80 від 26.04.2018 . У повідо-
мленні вказано, що:

- Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2018 р. (Про-
токол № 1 вiд 21.04.2018 р.) обрано Голову Наглядової ради 
Бiлозерського Леонiда Олеговича, проте необхідно було зазначити, 
що вказану особу загальними зборами акціонерів обрано на посаду 

члена наглядової ради та на посаду Голови Наглядової ради обра-
но рішенням Наглядової ради від 21.04.2018 р. (протокол №1 від 
21.04.2018 р.); 

- обраний на посаду члена наглядової ради Захарчук Михайло 
Володимирович є представником акціонера Горячого Григорiя Ми-
рославовича проте необхідно було зазначити, що обраний на по-
саду члена Наглядової ради Захарчук Михайло Володимирович є 
представником акціонера Кащишина Богдана Адамовича.

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

директор  Горячий Григорiй мирославович  26.04.2018 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«ЧоРтКІвСьКе ПлемПІдПРиЄмСтво»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1.Повне найменування емітента – ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво аКЦIоНеРНий КомеРЦIйНий БаНК 
«аРКада»

2. Код за ЄДРПОУ – 19361386
3. Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Ольгинська,3 
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 280-98-03, (044) 280-33-51
5. Електронна поштова адреса - capital@arkada.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.arkada.ua /ua/top/32/public
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення - Відомості 
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість.

ІІ. текст повідомлення
25.04.2018 року Загальними зборами акціонерів ПАТ АКБ «АРКАДА» в 

зв’язку із виробничою необхідністю було затверджено значний правочин 
щодо вчинення якого є заінтересованість:

Іпотечний договір, укладений між ПАТ АКБ «АРКАДА» та ТОВ «ДОСЛІ-
ДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ», посвідчений приватним нотаріусом Київського 
міського нотаріального округу Личиною О.В. 25.05.2017 за реєстром №1304,

предметом іпотеки за яким є Комплекс приміщень банку «Аркада» по 
вул. Ольгинська, 3 (літ. А) та земельна ділянка, на якій він розташований 
(кадастровий номер 8000000000:76:021:0017), ринкова вартість якого 
складає, згідно звіту суб`єкта оціночної діяльності:

- Земельна ділянка загальною площею 0,5283 га, кадастровий номер 
8000000000:76:021:0017, цільове призначення - для будівництва комплек-
су приміщень банку «Аркада» - 35 121 700 (тридцять п’ять мільйонів сто 
двадцять одна тисяча сімсот) гривень 00 копійок без ПДВ, 

- Нежилий будинок - комплекс приміщень банку «Аркада», загальною 
площею 14 102,9 кв.м., що розташований за адресою: Київська обл., м. Київ, 
вул. Ольгинська, буд. 3 (літ. А), включаючи невід’ємне обладнання – 
520 291 900 (П’ятсот двадцять мільйонів двісті дев’яносто одна тисяча 
дев’ятсот) гривень 00 копійок без ПДВ, в тому числі ринкова вартість Комп-
лексу приміщень банку «Аркада» - 511 749 200 (п’ятсот одинадцять мільйонів 
сімсот сорок дев’ять тисяч) грн. 00 коп., ринкова вартість невід’ємного облад-
нання - 8 542 700 (вісім мільйонів п’ятсот сорок дві тисячі сімсот) 00коп.

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предме-
том правочину, визначена відповідно до законодавства: 555 413,6 ти-
сяч гривень 00 копійок (п’ятсот п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста тринад-
цять тисяч шістсот гривень 00 копійок);

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 2 289 143,714 тисяч гривень 36 копійок (два мільярди двісті ві-
сімдесят дев’ять мільйони сто сорок три тисячі сімсот чотирнадцять гри-
вень 36 копійок);

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми ко-
штів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за да-

ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 24, 2629%;
істотні умови правочину, а саме:
Предмет правочину: 
Іпотечний договір, укладений між ПАТ АКБ «АРКАДА» та ТОВ «ДОСЛІ-

ДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ», посвідчений приватним нотаріусом Київського 
міського нотаріального округу Личиною О.В. 25.05.2017 за реєстром №1304,

предметом іпотеки за яким є Комплекс приміщень банку «Аркада» по 
вул. Ольгинська, 3 (літ. А) та земельна ділянка, на якій він розташований 
(кадастровий номер 8000000000:76:021:0017), ринкова вартість якого 
складає, згідно звіту суб`єкта оціночної діяльності:

- Земельна ділянка загальною площею 0,5283 га, кадастровий номер 
8000000000:76:021:0017, цільове призначення - для будівництва комплек-
су приміщень банку «Аркада» - 35 121 700 (тридцять п’ять мільйонів сто 
двадцять одна тисяча сімсот) гривень 00 копійок без ПДВ, 

- Нежилий будинок - комплекс приміщень банку «Аркада», загальною пло-
щею 14 102,9 кв.м., що розташований за адресою: Київська обл., м. Київ, 
вул. Ольгинська, буд. 3 (літ. А), включаючи невід’ємне обладнання – 
520 291 900 (П’ятсот двадцять мільйонів двісті дев’яносто одна тисяча 
дев’ятсот) гривень 00 копійок без ПДВ, в тому числі ринкова вартість Комп-
лексу приміщень банку «Аркада» - 511 749 200 (п’ятсот одинадцять мільйонів 
сімсот сорок дев’ять тисяч) грн. 00 коп., ринкова вартість невід’ємного облад-
нання - 8 542 700 (вісім мільйонів п’ятсот сорок дві тисячі сімсот) 00коп.

повне найменування, місцезнаходження та код за ЄдРПоу юри-
дичної особи, яка є стороною правочину:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ», місцезнахо-
дження: 01601, м. Київ, вул. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, буд.3, кімната 702/1 код 
за ЄДРПОУ: 40071139;

інформація щодо юридичної особи, заінтересованої у вчиненні акці-
онерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, 
передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 
(далі - Закон): тов «доСлІдЖеННя та ІННоваЦІЇ»:

- афілійована особа посадових осіб Банку;
- афілійована особа акціонера, який володіє понад 25% участі в Банку.
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчи-

ненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтер-
есованості, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні това-
риства» (далі - Закон): Паливода Костянтин віталійович. 

інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним това-
риством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої 
статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон):

- Паливода Костянтин Віталійович посадова особа сторони правочину  - 
ПАТ АКБ «АРКАДА» (а саме – Голова Правління ПАТ АКБ «АРКАДА»);

інші істотні умови правочину: відсутні.
ІІІ. Підпис

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Пат аКБ «аРКада» ____________ Паливода К.в. 
(посада)  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  25.04.2018р. 
  (дата) 

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 товари-
ство « тернопільський кар'єр »; 1.2 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 00292623; 1.3. Місцезнаходження емітента: 47372, Тернопіль-
ська обл., Збаразький р-н, с.Максимівна, вул.Стара Максимівка, 29; 
1.4.Міжміський код, телефон та факс: (0352) 24-23-34; 24-32-71; 
1.5. Електронна адреса емітента: tk-llv@dubnoinvest.com; 1.6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: https://karyer.in.ua/; 1.7. Вид особливої інфор-
мації  - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів.

2. текст повідомлення
На Загальних зборах акціонерів (Протокол № 23 від 25.04.2018 р.) 

було прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів. Вирішили попередньо схвалити та надати згоду на вчи-
нення Товариством значних правочинів, вартість яких перевищує 25 від-
сотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) 
вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності То-

вариства, а саме: генеральні кредитні угоди, кредитні договори, договори 
застави/іпотеки, договори поруки, додаткові угоди та договори про вне-
сення змін та доповнень до них, які можуть вчинятись Товариством з 
АТ «Укрексімбанк» протягом періоду в 1 (один) рік (2018-2019 рр.) з дати 
прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 700 000 000 (сім-
сот мільйонів) гривень, за умови погодження умов таких правочинів На-
глядовою радою Товариства. Уповноважити Голову Правління або особу, 
яка виконує обов’язки Голови Правління, підписати такі договори, угоди 
від імені Товариства на умовах визначених Наглядовою радою Товари-
ства.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 700 000,00 тис. грн. Вартiсть 
активiв ПрАТ «Тернопільський кар'єр» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 192538 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної звiтностi складає 363,564595% 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 5919692 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 5919420 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 5919420 шт. (100% 
вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi 
у Загальних зборах), «проти»-0, «утримались» – 0

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.1. Голова правління Свідерський Ігор Степанович 26.04.2018 р. 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «теРНоПІльСьКий КаР’ЄР»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

94

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО», 23226362, 25015, Кіровоградська область, 
місто Кропивницький, Студентський бульвар, будинок 15. Телефон (0522) 
358213.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: kiroe.com.ua.
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БДО», 20197074.
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство).
Загальні збори акцiонерiв ПАТ «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» було проведе-
но 11.04.2017р. Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах 
акцiонерiв: Порядок денний: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» (далi – Товариство), 
припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї. 2.Про порядок прове-
дення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3.Звiт Правлiння про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.  
4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 5.Звiт Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 
7.Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2016 
роцi. 8.Про змiну типу Товариства. 9.Про внесення змiн до статуту Товари-
ства. 10.Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. 11.Про 
припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 12.Обрання 
членiв Наглядової ради Товариства. 13.Затвердження умов договорiв, що 
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, вста-
новлення розмiру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) На-
глядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з Головою та членами Наглядової ради. 14.Про схвалення/на-
дання згоди на внесення змiн в умови договору/договорiв, що укладений/
укладенi з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових договорiв. 15.Про 
схвалення/надання згоди на внесення змiн в умови договору/договорiв, що 
укладений/укладенi з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорiв. 
16.Про схвалення/надання згоди на внесення змiн в умови договору/
договорiв, що укладений/укладенi з ПАТ «ВТБ БАНК» та/або укладання но-
вих договорiв. 17.Про схвалення та/або вчинення правочинiв. У вiдповiдностi 
до рiшення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (протокол вiд 
13.02.2017р.), Загальнi збори акцiонерiв були скликанi та проведені у рам-
ках Закону України «Про акцiонернi товариства» та дiючого Статуту Това-
риства. Результати розгляду питань Порядку денного: Прийнятi рiшення по 
першому питанню порядку денного: 1.Обрати лiчильну комiсiю у складi: 
голова лiчильної комiсiї – Балаклєєнко Сергiй Михайлович, члени лiчильної 
комiсiї: Степаненко Олена Миколаївна, Нiколаєва Каролiна Вiкторiвна, 
Стрюченко Iрина Валерiївна, Деревiнська Наталiя Володимирiвна. 2.При-
пинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: голова лiчильної комiсiї – 
Балаклєєнко Сергiй Михайлович, члени лiчильної комiсiї: Степаненко Оле-
на Миколаївна, Нiколаєва Каролiна Вiкторiвна, Стрюченко Iрина Валерiївна, 
Деревiнська Наталiя Володимирiвна з моменту закриття даних Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. Прийнятi рiшення по другому питанню по-
рядку денного: 1. Пiдтвердити повноваження голови Загальних зборiв 
акцiонерiв – Соловйова Юрiя Юрiйовича, та секретаря Загальних зборiв 
акцiонерiв – члена Наглядової ради Глазової Ольги Валерiанiвни, уповно-
важених рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол вiд 13.02.2017 р.). 
2. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний ре-
гламент: •для доповiдi по питанню «Звiт Правлiння про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства» – до 20 хви-
лин; •для доповiдi по усiх питаннях порядку денного – до 10 хвилин; •усi 
питання до доповiдачiв надаються у письмовiй формi iз зазначенням 
прiзвища (найменування) акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй; 
•вiдповiдi по запитаннях – до 10 хвилин. 3. Прийняття рiшення з питання 
оголошення перерви у ходi Загальних зборiв акцiонерiв та змiни черговостi 
розгляду питань порядку денного вiдбувається Загальними зборами 
акцiонерiв у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, шляхом 
пiдняття мандатiв. Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денно-
го: Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства за 2016 рiк затвердити. Прийняте рiшення по четвертому питан-
ню порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк 
затвердити. Прийняте рiшення по п’ятому питанню порядку денного: Звiт 
Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу в 2016 роцi та висновок

Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк за-
твердити. Прийняте рiшення по шостому питанню порядку денного: За-
твердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк (в т.ч. баланс, звiт про фiнансовi 
результати, звiт про власний капiтал, звiт про рух грошових коштiв, примiтки 
до звiту). Прийняте рiшення по сьомому питанню порядку денного: У 
зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства в 
2016 роцi, прибуток за 2016 рiк не розподiляти, дивiденди не нараховувати 
та вiдрахування до резервного фонду не здiйснювати. Прийняте рiшення 
по восьмому питанню порядку денного: Змiнити тип ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» з публiчного 
акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Прийнятi 
рiшення по дев’ятому питанню порядку денного: 1. Внести змiни до Стату-
ту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРО ВОГРАД ОБЛ-
ЕНЕРГО», виклавши його в новiй редакцiї, в тому числi змiнити наймену-
вання Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО». 2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО». 
3. Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРО ВОГРАД ОБЛ-
ЕНЕРГО» та здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової 
редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРО-
ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» з правом передоручення. Прийнятi рiшення по де-
сятому питанню порядку денного: 1. Внести змiни до Положення про 
Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО», Положення 
про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРО-
ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО», виклавши їх 
в новiй редакцiї. 2. Затвердити новi редакцiї Положення про Загальнi збори 
акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КIРО ВОГРАД-
ОБЛ ЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО», Положення 
про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРО-
ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» та ввести в 
дiю з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО». 3. Доручити 
Головi Правлiння Товариства пiдписати новi редакцiї Положення про 
Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО», Поло-
ження про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО». При-
йняте рiшення по одинадцятому питанню порядку денного: Припинити по-
вноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi. 
Прийняте рiшення по дванадцятому питанню порядку денного: 1. Обрати 
членами Наглядової ради Товариства: 1) Лавренка Миколу Миколайовича; 
2) Куєвду Миколу Валерiйовича; 3) Судака Iгоря Олександровича; 4) Глазо-
ву Ольгу Валерiанiвну; 5) Колесника Олега Миколайовича; 6) Шандрука 
Олександра Тихоновича; 7) Осадчого Костянтина Євгенiйовича. Прийнятi 
рiшення по тринадцятому питанню порядку денного: 1. Затвердити умови 
договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради То-
вариства. 2. Розмiр винагороди Головi Наглядової ради та членам Нагля-
дової ради Товариства встановити вiдповiдно до договорiв, що укладати-
муться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 3. Обрати 
Голову Правлiння Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 4. Затверди-
ти кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах рiчного обсягу 
оплати дiяльностi Голови та членiв Наглядової ради. Прийнятi рiшення по 
чотирнадцятому питанню порядку денного: 1.1. Надати згоду на укладення 
Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-
БАНК» (надалi – Банк) додаткової угоди до: - Договору поруки №08-П/13 
вiд 26.02.2013р. (надалi – Договiр поруки-1), укладеного в забезпечення 
виконання у повному обсязi зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 
33947089) (надалi – Боржник-1) перед Банком за Договором про вiдкриття 
кредитної лiнiї №19-МВ/12 вiд 04.07.2012р. (надалi – Кредитний договiр-1), 
у зв’язку з встановлення щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує 3% 
(три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту; - Договору поруки 
№14-П/12 вiд 24.01.2012р. (надалi – Договiр поруки-2), укладеного в забез-
печення виконання у повному обсязi зобов’язань ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалi – Боржник-2) перед Банком за 
Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №07-МВ/12 вiд 24.01.2012р. 
(надалi – Кредитний договiр-2), у зв’язку з встановлення щомiсячної комiсiї 
в розмiрi, що не перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi
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по кредиту; - Договору поруки №146-П/16 вiд 09.11.2016р. (надалi – 
Договiр поруки-3), укладеного в забезпечення виконання у повному 
обсязi зобов’язань ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23243188) (надалi 
– Боржник-3) перед Банком за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї 
№60-МВ/16 вiд 09.11.2016р. (надалi – Кредитний договiр-3), у зв’язку з 
встановлення щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує 3% (три 
вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту; - Договору поруки 
№156-П/16 вiд 09.11.2016р. (надалi – Договiр поруки-4), укладеного в 
забезпечення виконання у повному обсязi зобов’язань 
ПАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) (надалi – Боржник-4) 
перед Банком за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №74-МВ/16 
вiд 09.11.2016р. (надалi – Кредитний договiр-4), у зв’язку з встановлен-
ня щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує 3% (три вiдсотки) 
рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту; - Договору поруки №177-
П/16 вiд 09.11.2016р. (надалi – Договiр поруки-5), укладеного в забез-
печення виконання у повному обсязi зобов’язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕ-
НЕРГО» (ЄДРПОУ 00131713) (надалi – Боржник-5) перед Банком за 
Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №75-МВ/16 вiд 09.11.2016р. 
(надалi – Кредитний договiр-5), у зв’язку з встановлення щомiсячної 
комiсiї в розмiрi, що не перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми 
заборгованостi по кредиту; - Договору поруки №350-П/10 вiд 25.10.2010р. 
(надалi – Договiр поруки-6), укладеного в забезпечення виконання у по-
вному обсязi зобов’язань Боржника-5) перед Банком за Договором про 
вiдкриття кредитної лiнiї №78-МВ/10 вiд 25.10.2010р. (надалi – Кредит-
ний договiр-6), у зв’язку з встановлення щомiсячної комiсiї в розмiрi, що 
не перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кре-
диту; - Договору поруки №167-П/16 вiд 09.11.2016р (надалi – Договiр 
поруки-7), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязi 
зобов’язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) 
(надалi – Боржник-6) перед Банком за Договором про вiдкриття кредит-
ної лiнiї №76-МВ/16 вiд 09.11.2016р. (надалi – Кредитний договорiв-7), у 
зв’язку з встановленням щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує 
3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту. 1.2. Надати 
згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитного договору-1, Кредитного 
договору-2, Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, Кредитного 
договору-5, Кредитного договору-6, Кредитного договору-7 (надалi – 
Кредитнi договори), в тому числi такi, внаслiдок яких вiдбудеться 
збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя, зокре-
ма, але не виключно, будь-якi змiни Кредитних договорiв, внаслiдок 
яких збiльшується розмiр частини (траншу) кредитної лiнiї, строк корис-
тування частиною (траншем) кредитної лiнiї та/або розмiр процентiв за 
користування кредитною лiнiєю/траншем, та/або комiсiйних винагород, 
та/або неустойки (пенi, штрафiв), та/або будь-яких iнших платежiв, якi 
Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5, Боржник-6 
(надалi – Боржники) згiдно з Кредитними договорами повиннi сплачува-
ти Банку та за виконання яких Товариство поручиться згiдно з договора-
ми поруки, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для припи-
нення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв, i встановлена порука залишиться чинною 
протягом строку дiї договорiв поруки, а Товариство буде вiдповiдати пе-
ред Банком у тому ж обсязi, що i Боржники, з урахуванням будь-яких 
майбутнiх змiн обсягу вiдповiдальностi Боржникiв за Кредитними дого-
ворами. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою стро-
ком дiї. 1.3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згiдно з 
умовами Договорiв поруки, виконання Боржниками своїх обов’язкiв, що 
виникли/виникнуть на пiдставi Кредитних договорiв з урахуванням усiх 
змiн i доповнень внесених та/або що будуть внесенi до Кредитних 
договорiв, в тому числi, але не виключно, внаслiдок яких змiнюються (в 
т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або строки/
термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або стро-
ки/термiни/графiки сплати комiсiйних винагород та/або встановлюють-
ся/змiнюються зобов’язання невиконання яких дає Банку право стягну-
ти з Боржникiв штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання 
зобов’язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, 
безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. 1.4. Уповноважити Голову 
Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту 
умов додаткових угод до Договорiв поруки, що не визначенi цим 
рiшенням, та пiдписати додатковi угоди вiд iменi Товариства, а також 
вносити змiни в решту умов Договорiв поруки та пiдписувати пов’язанi з 
цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатись в май-
бутньому. 2.1. Надати згоду на укладення Товариством iз ПУБЛIЧНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалi – Банк) додат-
кової угоди до Договору застави рухомого майна №18/12 вiд 24.01.2012р. 
(надалi – Договiр застави), укладеного в забезпечення виконання у по-
вному обсязi зобов’язань ПАТ «УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалi – Боржник) перед Банком за 
Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №07-МВ/12 вiд 24.01.2012р. 
(надалi - Кредитний договiр), у зв’язку з встановленням щомiсячної 
комiсiї в розмiрi, що не перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми 
заборгованостi по кредиту. 2.2. Надати згоду на забезпечення заставою 
Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн, 

внаслiдок яких збiльшується або зменшується строк користування час-
тиною (траншем) Кредитної лiнiї, та/або розмiр частини (траншу) Кре-
дитної лiнiї, та/або розмiр процентiв за користування Кредитною лiнiєю/
траншем, та/або розмiр комiсiйних винагород, та/або розмiр неустойки 
(пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Боржник, 
згiдно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, i погодитися з 
тим, що такi змiни не потребують окремого рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв, щодо заставленого майна, i встановлена застава залишить-
ся чинною протягом строку дiї Договору застави, а Банк буде мати право 
одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у по-
вному обсязi, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн до Кредитного до-
говору, переважно перед iншими кредиторами Товариства. Дана згода є 
безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. 2.3. Надати 
згоду на забезпечення заставою Товариства, згiдно з умовами Договору 
застави, виконання Боржником своїх обов’язкiв, що виникли/виникнуть 
на пiдставi Кредитного договору з урахуванням усiх змiн i доповнень 
внесених та/або що будуть внесенi до Кредитного договору, в тому 
числi, але не виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) 
строки/термiни оплати процентiв та/або строки/термiни повернення 
траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або строки/термiни/ графiки 
сплати комiсiйних винагород та/або встановлюються/змiнюються 
зобов’язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника 
штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за 
Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не об-
меженою строком дiї. 2.4. Уповноважити Голову Правлiння або уповно-
важену ним особу визначити та змiнювати решту умов додаткових угод 
до Договору застави, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати 
додатковi угоди вiд iменi Товариства, а також вносити змiни в решту 
умов Договору застави та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi 
додатковi угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому. При-
йняте рiшення по п’ятнадцятому питанню порядку денного: 1. Затверди-
ти укладенi мiж ПАТ «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) 
та ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме: - Договiр 
про внесення змiн № 4 вiд 30.09.2016р. до Договору застави вiд 
29.03.2012р.; - Договiр про внесення змiн № 5 вiд 30.09.2016р. до Дого-
вору поруки вiд 29.03.2012р.; - Додаткову угоду № 18 вiд 30.09.2016р. 
до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 16-В/09 вiд 25.05.2009р.; - 
Договiр про внесення змiн № 7 вiд 30.09.2016р. до Договору застави, 
посвiдченого Морозовою С.В., приватним нотарiусом Київського мiського 
нотарiального округу 25.05.2009р. за реєстровим № 6489; - Договiр про 
внесення змiн № 5 вiд 30.09.2016р. до Договору поруки вiд 28.01.2011р.; 
- Договiр про внесення змiн № 5 вiд 30.09.2016р. до Договору застави 
№ 01-В/11 вiд 28.01.2011р. 2. Попередньо надати згоду на вчинення 
значних правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до 
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись 
ПАТ «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) протягом одно-
го року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської 
дiяльностi, а саме: - укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо 
встановлення грошових зобов’язань ПАТ «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» 
(ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) гра-
ничною сукупною вартiстю кожного зi значних правочинiв до 2 500 
млн. грн. (враховуючи всi додатковi угоди, що можуть бути укладенi до 
таких правочинiв протягом дiї таких правочинiв), при обов’язковому по-
передньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства. 3. Уповнова-
жити Голову Правлiння Товариства (або особу, яка виконує його 
обов’язки у разi його тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидату-
ра якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на пiдписання 
вiд iменi ПАТ «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) 
правочинiв (тобто договорiв, додаткових угод) в рамках встановленої 
граничної вартостi. 4. Попередньо надати згоду на укладення Договору 
про часткове переведення боргу на ПАТ «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» 
(ЄДРПОУ 23226362) граничною сукупною вартiстю не бiльше нiж 2 500 
млн. грн. за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 
29.03.2012р., укладеним мiж ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та 
ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) та у 
зв’язку з цим попередньо схвалити внесення змiн у дiючий Договiр про 
вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. 5. Попере-
дньо схвалити внесення змiн у дiючi Договiр поруки та Договiр застави, 
що укладенi мiж ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КIРО-
ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) за Договором про вiдкриття 
кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. щодо забезпечення 
зобов’язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», 
ПАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО», ПАТ «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО», ПАТ «ЕК 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї 
№24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. на загальну суму не бiльше нiж 2 500 
млн. грн. 6. Попередньо схвалити внесення змiн у дiючий Договiр пору-
ки, укладений мiж ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КIРО-
ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) за зобов’язаннями ПАТ «ЕК 
«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» 
за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №01-В/11 вiд 28.01.2011р. 
граничною сукупною вартiстю не бiльше нiж
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2 500 млн. грн. 7. Попередньо схвалити внесення змiн у дiючi Договiр 
поруки та Договiр застави, укладенi мiж ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 
25959784) та ПАТ «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) за 
зобов’язаннями ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 
33947089) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про вiдкриття кре-
дитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. граничною сукупною 
вартiстю не бiльше нiж 2 500 млн. грн. 8. Попередньо схвалити внесен-
ня змiн у дiючий Договiр про вiдкриття кредитної лiнiї №16-В/09 вiд 
25.05.2009р., укладений мiж ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та 
ПАТ «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) граничною су-
купною вартiстю не бiльше нiж 2 500 млн. грн. 9. Надати повноваження 
Наглядовiй радi ПАТ «КIРО ВОГРАД ОБЛ ЕНЕРГО» визначати iстотнi 
умови всiх вказаних у питаннi 15 порядку денного Загальних зборiв 
акцiонерiв договорiв, зокрема Кредитного договору, Договорiв поруки, 
Додаткових угод до Договорiв поруки та Договору застави, Договору 
про переведення боргу та iнших договорiв, укладення яких необхiдно 
для виконання прийнятих згiдно питання 15 порядку денного Загальних 
зборiв акцiонерiв рiшень. 10. Уповноважити Голову Правлiння або упо-
вноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов Додаткових 
угод до дiючих Кредитного договору, Договорiв поруки та Договору за-
стави та пiдписати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до них. 
Рiшення по шiстнадцятому питанню порядку денного не прийняте. При-
йняте рiшення по сiмнадцятому питанню порядку денного: 1. Попере-
дньо надати згоду на вчинення правочинiв, прийняття рiшень про вчи-
нення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi 
будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття 
цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: - укла-
дення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових 
зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю до 
2 500 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз Нагля-
довою радою Товариства; - укладання договорiв (вчинення правочинiв) 
щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою 
граничною сукупною вартiстю до 2 500 млн. грн., при обов’язковому по-
передньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства. 2. Уповно-
важити Голову Правлiння Товариства (або особу, яка виконує його 
обов’язки у разi його тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидату-
ра якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на пiдписання 
вiд iменi Товариства правочинiв в рамках встановленої граничної 
вартостi.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів за резуль-
татами звітного та попереднього років не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1678439 1634881
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

1139086 1104308

Довгострокові фінансові інвестиції 140082 141969
Запаси 33154 28830
Сумарна дебіторська заборгованість 160893 110125
Грошові кошти та їх еквіваленти 27435 70086
Власний капітал 657275 648199
Статутний капітал 29844 29844
Нерозподілений прибуток
 (непокритий збиток)

290335 211683

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 76069 88719
Поточні зобов’язання і забезпечення 945095 897963
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,10783 -0,45538

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

0,10783 -0,45538

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 119376000 119376000
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Голова Правління  о.м.Стрюченко

РІЧНа ІНФоРмаЦІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжмісь-
кий код і телефон емітента.

Акціонерне товариство "Київський 
науково-дослідний та проектно-
конструкторський інститут "Енерго-
проект", 16392628, проспект 
Перемоги, 4, м. Київ, 01135, 
Україна, (044)236-09-32

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

27.04.2018

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

http://www.kiep.kiev.ua

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності.

Приватне акціонерне товариство 
Аудиторська фірма "ДЕ ВІЗУ", 
22917414

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 02.03.2017 року. Кво-
рум зборів: 93,75% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
3. Обрання членів наглядової ради.
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укла-
датимуться з членами наглядової ради Товариства.
5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр-
актів) з членами наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комі-
сії Товариства.
7. Обрання членів ревізійної комісії.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови правління То-
вариства.
9. Обрання голови правління.

10. Відкликання лічильної комісії.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: про-
позицій до переліку питань порядку денного не було. 
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: На-
глядова рада Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрання лічильної комісії.
Прийнято рішення: Лічильна комісія у складі: голова комісії – Семенюк  М.Д., 
члени комісії – Байбузенко Г.А., Ковальчук Є.П. – обрана одноголосно.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
Прийнято рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Това-
риства у складі: Генералова В.М., Сівка В.А., Кравченка В.Г., Жмайло Н.О., 
Урюпіної В.М., Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 
(в особі Кульчицької С.В., Єрмака С.В.).
3. Обрання членів наглядової ради.
Прийнято рішення: Обрати наглядову раду Товариства у складі:
1 Жмайло Наталія Олегівна;
2 Кравченко Віктор Григорович;
3 Попов Дмитро Сергійович;
4 Сівко Віктор Аркадійович;
5 Урюпіна Вікторія Миколаївна;
6 Фоменко Олександр Леонідович;
7 Харіна Наталія Миколаївна.
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укла-
датимуться з членами наглядової ради Товариства.
Прийнято рішення: Умови цивільно-правових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами наглядової ради Товариства – затверджено.
5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр-
актів) з членами наглядової ради Товариства.
Прийнято рішення: Уповноважити голову правління на підписання догово-
рів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комі-
сії Товариства.
Прийнято рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії То-
вариства в складі: Толмачева А.В., Самаріної Н.В., Міністерства енергети-
ки та вугільної промисловості України (в особі Угрюмової С.С.).

аКЦІоНеРНе товаРиСтво “КиЇвСьКий НауКово-доСлІдНий 
та ПРоеКтНо-КоНСтРуКтоРСьКий ІНСтитут “еНеРГоПРоеКт”
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7. Обрання членів ревізійної комісії.
Прийнято рішення: Обрати ревізійну комісію Товариства у складі:
1 Новік Ірина Володимирівна;
2 Перевознікова Ганна Олександрівна;
3 Фонд державного майна України.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови правління То-
вариства.
Прийнято рішення: Припинити достроково повноваження голови правління 
Товариства Малахова Юрія Володимировича.
9. Обрання голови правління.
Прийнято рішення: Обрати Малахова Юрія Володимировича головою 
правління Товариства.
10. Відкликання лічильної комісії.
Прийнято рішення: Відкликати лічильну комісію у повному складі.
Загальні збори відбулися.
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.04.2017 року. Кворум 
зборів: 91,97% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії.
2. Про звіт правління за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.
3. Про звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Про звіт і затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками діяль-
ності Товариства у 2016 році.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження розподілу прибутку Товариства, отриманого за ре-
зультатами діяльності у 2016 році.
7. Про затвердження строків і порядку виплати частини чистого прибутку 
(дивідендів) за 2016 рік.
8. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та громадських формувань України.
9. Припинення повноважень лічильної комісі
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: про-
позицій до переліку питань порядку денного не було.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію у складі осіб, які входять до 
складу тимчасової лічильної комісії, а саме: голова комісії – Семенюк М.Д., 
члени комісії – Байбузенко Г.А., Ковальчук Є.П.
2. Про звіт правління за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.
Прийнято рішення: Схвалити звіт правління за підсумками діяльності Това-
риства у 2016 році.
3. Про звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Прийнято рішення: Схвалити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Про звіт і затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками діяль-
ності Товариства у 2016 році.
Прийнято рішення: Схвалити звіт і затвердити висновки ревізійної комісії 
за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження розподілу прибутку Товариства, отриманого за ре-
зультатами діяльності у 2016 році.
Прийнято рішення: Затвердити розподіл прибутку Товариства, отриманого 
за результатами діяльності у 2016 році наступним чином:
Чистий прибуток, який утворився в результаті діяльності ПАТ КІЕП у 
2016 році, в сумі 14'450 тис. грн., спрямувати:
до фонду дивідендів: 50% – 7'225,0 тис. грн.;
до резервного капіталу: 0% – 0,0 грн.;
до фонду розвитку виробництва: 30% – 4'335,0 тис. грн.;
до фонду соціального розвитку: 20% – 2'890,0 тис. грн.
7. Про затвердження строків і порядку виплати частини чистого прибутку 
(дивідендів) за 2016 рік.
Прийнято рішення: Затвердити строки і порядок виплати частини чистого 
прибутку (дивідендів) за 2016 рік таким чином:
- встановити дату дивідендного перепису акціонерів, які мають право на 
отримання дивідендів – 05 травня 2017 року;
- встановити термін виплати дивідендів з 01 червня 2017 року по 27 жовтня 
2017 року включно;
- дивіденди на державну частку сплатити в термін згідно із Законом Украї-
ни «Про управління об'єктами державної власності» - не пізніше 30 червня 
2017 року;
- виплату дивідендів нерезидентам здійснити після надання акціонера-
ми відповідного пакету документів, передбаченого нормативно-
правовими актами Національного банку України для здійснення плате-
жу у валюті, передбаченої нормами законодавства на момент 
виплати.
8. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та громадських формувань України.
Прийнято рішення: У розділі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України «Перелік 
засновників (учасників) юридичної особи» слова та цифри: «Регіональне 
відділення Фонду державного майна України по місту Києву, індекс 01032,

м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка, будинок 50-Г, 
розмір внеску до статутного фонду – 993’106,00 грн.» замінити на слова: 
«Акціонери відповідно до даних інформаційної довідки Національного де-
позитарію України».
9. Припинення повноважень лічильної комісії.
Прийнято рішення: Припинити повноваження лічильної комісії.
Загальні збори відбулися.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 26.06.2017 року. 
Кворум зборів: 91,97% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства.
3. Прийняття рішення про зміну найменування акціонерного Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій 
редакції.
5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
6. Припинення повноважень лічильної комісії.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій до переліку питань порядку денного не було.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Правління Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрання лічильної комісії.
Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію у складі осіб, які входять до 
складу тимчасової лічильної комісії, а саме: голова комісії – Семенюк 
М.Д., члени комісії – Байбузенко Г.А., Ковальчук Є.П.
2. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства.
Рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне – не 
прийнято.
3. Прийняття рішення про зміну найменування акціонерного Товариства.
Рішення про зміну найменування акціонерного Товариства – не прийнято.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій 
редакції.
Рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції – не прийнято.
5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства – не 
прийнято.
6. Припинення повноважень лічильної комісії.
Прийнято рішення: Припинити повноваження лічильної комісії.
Загальні збори відбулися.
6. Інформація про дивіденди

За результатами звітного 
періоду

У звітному періоді

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн

0 0 7225000 0

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 1,818 0

Сума виплаче-
них/ перерахо-
ваних дивіден-
дів, грн

0 0 3377010 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

01.01.1900 01.01.1900 05.05.2017 01.01.1900

Опис Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 
2016 рік: 27.04.2017 р.
Порядок виплати дивідендів за 2016 рік: виплата всієї 
суми дивідендів в повному обсязі особам, що мають пра-
во на отримання дивідендів.
Спосіб виплати дивідендів за 2016 рік: безпосередньо 
акціонерам.
Строк виплати дивідендів за 2016 рік: з 01.06.2017 по 
27.10.2017 р.
Дата (період) перерахування/відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам: 
26.06.2017 р. - 1806,3 тис. грн. - виплата дивідендів на 
державну частку, 
01.06.2017 - 27.10.2017 р. - 1570,7 тис. грн.
Виплата дивідендів за результатами звітного періоду 
станом на дату розкриття річної інформації не здійсню-
валась.
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(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-

повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів.

Генеральний 
директор

Мiрецький Iлля Борисович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018

(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «ВГП»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43020, Луцьк, Георгiя Гонгадзе, 25

4. Код за ЄДРПОУ
01880724
5. Міжміський код та телефон, факс
0332 789126 0332 789 150
6. Електронна поштова адреса
i.ostapuk@vgp.in.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки) (дата)

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «вГП»

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
дата 

вчинення 
дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноважен-
ня)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

Паспортні дані 
фізичної особи або 

ідентифікаційний код 
за ЄдРПоу юридич-

ної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
24.04.2018 припинено повноваження голова Наглядової ради Гоца Камiл Ярославович 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) достроково припинено повноваження Голови Наглядової 
ради ПАТ "ВГП" Гоца Камiла Ярославовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Гоца Камiлу 
Ярославовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття 
рiшення загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень голови Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Гоца К.Я. перебував на посадi голови Наглядової Ради з 24.04.2017 року.
24.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Снiцаренко Олександр Олегович 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) достроково припинено повноваження члена Наглядової 
ради ПАТ "ВГП" Снiцаренка Олександра Олеговича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Снiцаренку 
Олександру Олеговичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: при-
йняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Снiцаренко О.О. перебував на посадi члена Наглядової Ради з 24.04.2017 року.
24.04.2018 припинено повноваження член Наглядової Ради Пальчевський Iлля Iгорович 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) достроково припинено повноваження члена Наглядової 
ради ПАТ "ВГП" Пальчевського Iллi Iгоровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Пальчевському 
Iллi Iгоровичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття 
рiшення загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Пальчевський I.I. перебував на посадi члена Наглядової Ради з 24.04.2017 року.
24.04.2018 припинено повноваження член Наглядової Ради Мiрецька Наталiя Володимирiвна 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) достроково припинено повноваження члена Наглядової 
ради ПАТ "ВГП" Мiрецької Наталiї Володимирiвни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Мiрецькiй 
Наталiї Володимирiвнi – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: при-
йняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Мiрецька Н.В. перебувала на посадi члена Наглядової Ради з 24.04.2017 року.
24.04.2018 припинено повноваження член Наглядової Ради Турчин Володимир Валерiйович 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) достроково припинено повноваження члена Наглядової 
ради ПАТ "ВГП" Турчина Володимира Валерiйовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Турчину 
Володимиру Валерiйовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 
прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Турчин В.В. перебував на посадi члена Наглядової Ради з 24.04.2017 року.
24.04.2018 обрано голова Наглядової ради Гоца Камiл Ярославович 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) та протоколом позачергового засiдання Наглядової ради 
№ 41 вiд 24 квiтня 2018 року обрано на посаду голови Наглядової ради ПАТ "ВГП" Гоца Камiла Ярославовича. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Гоца Камiлу Ярославовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунту-
вання змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою про обрання особи на по-
саду голови Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з квiтня 2017 року обiймав посаду голови Наглядової ради ПАТ «ВГП». Особа є представником 
акцiонера «TISSICO LIMITED» («ТIССIКО ЛIМIТЕД»).
24.04.2018 обрано член Наглядової Ради Снiцаренко Олександр Олегович 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ВГП" Снiцаренка 
Олександра Олеговича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Снiцаренку Олександру Олеговичу – 0%. Част-
ка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв 
про обрання особи на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу: 
3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Iнвестицiйний дiм «Сертон» - директор iнвестицiйно-банкiвського напрямку, ТОВ «АРТ-
Капiтал Партнерс» - керiвник iнвестицiйно-банкiвського напрямку за сумiсництвом, ТОВ «Форай Капiтал Україна» - директор з питань iнвестицiйної дiяльностi, з 
квiтня 2017 року обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «ВГП». Особа є представником акцiонера «TISSICO LIMITED» («ТIССIКО ЛIМIТЕД»).
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дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноважен-
ня)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

Паспортні дані 
фізичної особи або 

ідентифікаційний код 
за ЄдРПоу юридич-

ної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
24.04.2018 обрано член Наглядової ради Пальчевський Iлля Iгорович 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ВГП" Паль-
чевського Iллi Iгоровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Пальчевському Iллi Iгоровичу – 0%. 
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними 
зборами акцiонерiв про обрання особи на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Форай Капiтал Україна» - радник з питань 
iнвестицiйної дiяльностi, ТОВ «Драгон Капiтал» - радник з питань iнвестицiйної дiяльностi, з квiтня 2017 року обiймав посаду члена Наглядової ради 
ПАТ «ВГП». Особа є представником акцiонера «TISSICO LIMITED» («ТIССIКО ЛIМIТЕД»).
24.04.2018 обрано член Наглядової Ради Мiрецька Наталiя Володимирiвна 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ВГП" 
Мiрецьку Наталiю Володимирiвну. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Мiрецькiй Наталiї 
Володимирiвнi – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття 
рiшення загальними зборами акцiонерiв про обрання особи на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: помiчник генерального ди-
ректора ПАТ «ВГП», з квiтня 2017 року обiймала посаду члена Наглядової ради ПАТ «ВГП». Особа є представником акцiонера «TISSICO LIMITED» 
(«ТIССIКО ЛIМIТЕД»).
24.04.2018 обрано член Наглядової Ради Турчин Володимир Валерiйович 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ВГП" Турчи-
на Володимира Валерiйовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Турчину Володимиру 
Валерiйовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття 
рiшення загальними зборами акцiонерiв про обрання особи на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор департаменту збу-
ту ПАТ «Iвано-Франкiвськголовпостач», з квiтня 2017 року обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «ВГП». Особа є представником акцiонера «TISSICO 
LIMITED» («ТIССIКО ЛIМIТЕД»).
24.04.2018 припинено повноваження генеральний директор- 

голова правлiння
Мiрецький Iлля Борисович 0

Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ВГП" (протокол №41 вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження голови правлiння – генерального директора 
ПАТ "ВГП" Мiрецького Iллi Борисовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Мiрецькому Iллi Бо-
рисовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення 
загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю колегiального органу та рiшення Наглядової ради про припинення повноважень голови правлiння – гене-
рального директора. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. . Мiрецький I.Б. перебував на посадi голови 
правлiння- генерального директора з 06.12.2017 року.
24.04.2018 припинено повноваження член правлiння Саковська Свiтлана Леонтiївна 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ВГП" (протокол №41 вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження члена правлiння –директора фiнансового 
ПАТ "ВГП" Саковської Свiтлани Леонтiївни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Саковськiй 
Свiтланi Леонтiївнi – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийнят-
тя рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю колегiального органу та рiшення Наглядової ради про припинення повноважень члена правлiння. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Саковська С.Л. перебувала на посадi члена правлiння з 
25.11.2015 року.
24.04.2018 припинено повноваження член правлiння Остапченко Олексiй Юрiйович 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ВГП" (протокол №41 вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження члена правлiння –директора комерцiйного 
ПАТ "ВГП" Остапченка Олексiя Юрiйовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Остапченку 
Олексiю Юрiйовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: при-
йняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю колегiального органу та рiшення Наглядової ради про припинення повноважень члена 
правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Остапченко О.Ю. перебував на посадi члена правлiння з 
16.05.2014 року.
24.04.2018 припинено повноваження член правлiння Кутовий Валерiй Вiкторович 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ВГП" (протокол №41 вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження члена правлiння –заступника генерального 
директора ( з виробництва) ПАТ "ВГП" Кутового Валерiя Вiкторовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать Кутовому Валерiю Вiкторовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi 
посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю колегiального органу та рiшення Наглядової ради про припинення по-
вноважень члена правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Кутовий В.В. перебував на посадi члена 
правлiння з 25.11.2015 року.
24.04.2018 припинено повноваження член правлiння Ульянов Юрiй Валентинович 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ВГП" (протокол №41 вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження члена правлiння –заступника генерального 
директора ПАТ "ВГП" Ульянова Юрiя Валентиновича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Улья-
нову Юрiю Валентиновичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 
прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю колегiального органу та рiшення Наглядової ради про припинення повноважень члена 
правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Ульянов Ю.В. перебував на посадi члена правлiння з 
25.11.2015 року.
24.04.2018 припинено повноваження член правлiння Васюк Костянтин Вiталiйович 0
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дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноважен-
ня)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

Паспортні дані 
фізичної особи або 

ідентифікаційний код 
за ЄдРПоу юридич-

ної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ВГП" (протокол №41 вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження члена правлiння –Радника з економiчних 
питань ПАТ "ВГП" Васюка Костянтина Вiталiйовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Васюку 
Костянтину Вiталiйовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 
прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю колегiального органу та рiшення Наглядової ради про припинення повноважень члена 
правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Васюк К.В. перебував на посадi члена правлiння з 
03.12.2015 року.
24.04.2018 припинено повноваження член правлiння Потiєнко Олена Вiкторiвна 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ВГП" (протокол №41 вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження члена правлiння –начальника вiддiлу мар-
кетингу ПАТ "ВГП" Потiєнко Олени Вiкторiвни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Потiєнко Оленi 
Вiкторiвнi – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення 
загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю колегiального органу та рiшення Наглядової ради про припинення повноважень члена правлiння. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Потiєнко О.В. перебувала на посадi члена правлiння з 25.11.2015 року.
24.04.2018 обрано генеральний директор Мiрецький Iлля Борисович 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ВГП" (протокол №41 вiд 24.04.2018р.) обрано генеральним директором Мiрецького Iллю Борисовича. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Мiрецькому Iллi Борисовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутно-
му капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою про обрання генерального 
директора. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: голова наглядової ради ПАТ «Iвано-Франкiвськголовпостач» з 27.04.2017року.
24.04.2018 припинено повноваження голова ревiзiйної комiсiї Антонюк Андрiй Федорович 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) достроково припинено повноваження голови ревiзiйної 
комiсiї ПАТ "ВГП" Антонюка Андрiя Федоровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Антонюку 
Андрiю Федоровичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: при-
йняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю ревiзiйної комiсiї товариства. Згiдно нової редакцiї статуту новий склад ревiзiйної комiсiї 
обиратися не буде. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Антонюк А.Ф. перебував на посадi голови ревiзiйної 
комiсiї з 24.04.2017 року.
24.04.2018 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Лятичевська Iнна Валерiївна 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) достроково припинено повноваження члена ревiзiйної 
комiсiї ПАТ "ВГП" Лятичевської Iнни Валерiївни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Лятичевськiй 
Iннi Валерiївнi – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття 
рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю ревiзiйної комiсiї товариства. Згiдно нової редакцiї статуту новий склад ревiзiйної комiсiї обиратися 
не буде. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Лятичевська I.В. перебувала на посадi члена ревiзiйної комiсiї 
з 24.04.2017 року.
24.04.2018 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Саврук Свiтлана Володимирiвна 0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) достроково припинено повноваження члена ревiзiйної 
комiсiї ПАТ "ВГП" Саврук Свiтлани Володимирiвни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Саврук 
Свiтланi Володимирiвнi – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: при-
йняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю ревiзiйної комiсiї товариства. Згiдно нової редакцiї статуту новий склад ревiзiйної комiсiї 
обиратися не буде. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Саврук С.В. перебувала на посадi члена ревiзiйної 
комiсiї з 24.04.2017 року.

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 товари-
ство «Томашгородський щебеневий завод»; 1.2. . Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ емітента: 01003414; 1.3. Місцезнаходження емітента: 
34240, Рівненська, Рокитнівський, смт.Томашгород, вул.Поліська, 7; 
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (03635) 26419 ) 26419; 1.5.  Елек-
тронна адреса емітента: shchebzavod@emitent.net.ua; 1.6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: www.tomash.pat.ua; 1.7. Вид особливої ін-
формації - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів

2. текст повідомлення
На загальних зборах акціонерів (Протокол № 1 від 25.04.2018 р.) 

було прийняте рішення про попереднє надання згоди щодо вчинення 
значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів не-
відомо чи будуть вони вчинятися Товариством протягом 2018 року, ви-
рішили попередньо схвалити вчинення Товариством у 2018 році і до 
моменту проведення у 2019 році наступних загальних зборів за рішен-

ням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними збора-
ми) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання 
послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави май-
на Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому 
числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, 
договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі 
стосовно нерухомого майна Товариства), на суму понад 
6008,5  тис. грн., що перевищує 25% від вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності. Гранична сукупність 
вартості правочину - 50000 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 24034 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 208,0386 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 3392084 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 3102459 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»3102459 шт,(100% 
голосів, що зареєструвались на загальних зборах акціонерів) , 
«проти»-0, «утримались» – 0

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної 
інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством.

3.1. директор          Бунечко віктор власович 25.04.2018

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «томашГоРодСьКий щеБеНевий Завод»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство аКЦIоНеРНий КомеРЦIйНий БаНК «IНдуСтРIалБаНК», 
13857564, Запорізька область, Вознесенiвський р-н, 69037, мiсто Запорiжжя, 
вулиця Незалежної України, будинок 39 Д, (061) 225-18-08

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Приватне акцiонерне товариство «КПМГ АУДИТ», 31032100.

5. Інформація про загальні збори: Річні загальні збори учасників Банку були 
проведені 21.04.2017. Кворум зборів: 85.00%. Перелiк питань, що розгляда-
лись на загальних зборах: 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних за-
гальних зборiв учасникiв Банку. 2. Про обрання голови рiчних загальних зборiв 
учасникiв Банку. 3. Про обрання секретаря рiчних загальних зборiв учасникiв 
Банку. 4. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних 
зборiв учасникiв Банку. 5. Розгляд звiту Правлiння за результатами фiнансово 
- господарської дiяльностi Банку за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. 6. Розгляд звiту Спостережної ради за результатами фiнансово 
- господарської дiяльностi Банку за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. 7. Розгляд висновку аудиторської фiрми за результатами 
перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк та затвердження заходiв за 
результатами розгляду висновку. 8. Затвердження рiчного звiту та рiчних 
результатiв дiяльностi Банку за 2016 рiк. 9. Затвердження порядку розподiлу 
прибутку (покриття збиткiв) Банку за 2016 рiк та прибутку минулих рокiв. 10.
Визначення основних напрямiв дiяльностi Банку на поточний 2017 рiк.  
11.Про припинення повноважень (вiдкликання) членiв Спостережної ради АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК». 12. Про обрання членiв Спостережної ради АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК». 13.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, 
трудових договорiв (контрактiв) з Головою та членами Спостережної ради Бан-
ку, встановлення розмiру їх винагороди, визначення умов оплати їх дiяльностi 
(заохочувальних та компенсацiйних виплат) та обрання особи, яка уповнова-
жується на пiдписання договорiв (контрактiв). 14.Затвердження кошторису ви-
трат Спостережної ради Банку на 2017 рiк.

Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню 
вирiшено: обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв учасникiв Банку у 
наступному складi: 1. провiдний юрисконсульт вiддiлу правового супроводжен-
ня корпоративного та роздрiбного бiзнесу Прядченко Катерина Володимирiвна; 
2. начальник вiддiлу iнвестицiйних операцiй Бочарова Олена Георгiївна; 3. се-
кретар – референт вiддiлу документального забезпечення Парамошкiна Iрина 
Вiкторiвна. По другому питанню вирiшено: обрати головою рiчних загальних 
зборiв учасникiв Банку – представника учасника банку Товариства з додатко-
вою вiдповiдальнiстю «Страхова компанiя Роксолана» Хомича Миколу Воло-
димировича. По третьому питанню вирiшено: обрати секретарем рiчних за-
гальних зборiв учасникiв Банку - начальника вiддiлу корпоративного управлiння 
та роботи з пов’язаними особами – корпоративного секретаря Батiєвську На-
талю Юрiївну. По четвертому питанню вирiшено: затвердити Регламент про-
ведення рiчних загальних зборiв учасникiв Банку, складений вiдповiдно до По-
ложення «Про загальнi збори учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» та дiючого 
законодавства.По п'ятому питанню вирiшено: затвердити звiт Правлiння за ре-
зультатами фiнансово - господарської дiяльностi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» за 
2016 рiк. По шостому питанню вирiшено: затвердити звiт Спостережної ради за 
результатами фiнансово-господарської дiяльностi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» за 
2016 рiк. По сьомому питанню вирiшено: затвердити висновок аудитора ауди-
торської фiрми ПрАТ «КПМГ Аудит» за результатами перевiрки фiнансової 
звiтностi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» за 2016 рiк та визнати заходи керiвництва 
достатнiми для забезпечення складання достовiрної фiнансової звiтностi Бан-
ку. По восьмому питанню вирiшено: затвердити рiчний звiт та рiчнi результати 
дiяльностi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» за 2016 рiк. По дев’ятому питанню 
вирiшено: затвердити порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Банку за 
2016 рiк та прибутку минулих рокiв на загальну суму 55 560 296,17 грн., що 
складається з: - прибутку Банку за 2016 рiк – 2 855 314,28 грн.; - нерозподiленого 
прибутку минулих рокiв (разом 52 704 981,89грн.): за 2013 рiк - 11 176 422,74 
грн.; за 2014 рiк - 11 187 656,32 грн.; за 2015 рiк - 30 340 902,83 грн. Наступним 
чином: 1. У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про банки i банкiвську 
дiяльнiсть», Закону України «Про акцiонернi товариства», а також п. 8.2. Стату-
ту Банку, частину прибутку за 2016 рiк в розмiрi 142 765,71 грн., направити до 
резервного фонду. 2. Залишок прибутку за 2016 рiк в розмiрi 2 712 548,57 грн. 
та нерозподiлений прибуток минулих рокiв (2013, 2014, 2015) у розмiрi 52 704 
981,89 грн., що разом складає 55 417 530,46 грн. залишити нерозподiленим. По 
десятому питанню вирiшено: визначити основнi напрями дiяльностi АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» на поточний 2017 рiк вiдповiдно до оголошених 
доповiдачем пропозицiй, що попередньо погодженi Спостережною радою. По 
одинадцятому питанню вирiшено: припинити повноваження (вiдкликати) 
21.04.2017 членiв Спостережної ради Банку, а саме: Сацького Вiталiя Антоно-

вича, Дворецького Iгоря Володимировича; Горака Олексiя Володимировича; 
SCHARPILOW WASILI/ Шарпiлова Василя (зi статусом незалежного члена 
Спостережної ради); VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (зi ста-
тусом незалежного члена Спостережної ради); представника учасника Банку 
Дворецької Г.М. - Немировського Ростислава. З дати припинення повноважень 
(вiдкликання), припиняється дiя цивiльно – правових та трудових договорiв 
(контрактiв), укладених з членами Спостережної ради (у тому числi з обраним 
зi складу членiв Спостережної ради Головою Спостережної ради). По дванад-
цятому питанню за результатами кумулятивного голосування вирiшено: обра-
ти з 22 квiтня 2017 року, строком до наступних рiчних загальних зборiв учасникiв, 
членами Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»: 1. VERCHENKO 
VLADISLAV (Верченка Владислава) зi статусом незалежного члена Спосте-
режної ради; 2. Учасника Банку Горака Олексiя Володимировича; 3. Учасника 
Банку Дворецького Iгоря Володимировича; 4. Представника учасника Банку 
Дворецької Г.М. - Немировського Ростислава; 5. Учасника Банку Сацького 
Вiталiя Антоновича; 6. SCHARPILOW WASILI (Шарпiлова Василя) зi статусом 
незалежного члена Спостережної ради. По тринадцятому питанню вирiшено: 
затвердити умови оплати дiяльностi та вiдповiдальнiсть Голови та членiв Спо-
стережної ради та всi iншi умови цивiльно – правових та трудових договорiв 
(контрактiв), якi укладаються з Головою та членами Спостережної ради Банку, 
у вiдповiдностi до проектiв договорiв, що додаються. Розмiр винагороди вста-
новлюється при пiдписаннi цивiльно - правових та трудових договорiв 
(контрактiв) виходячи з наступного: 1. розмiр заробiтної плати (щомiсячної гро-
шової винагороди) Голови Спостережної ради за цивiльно – правовим або тру-
довим договором (контрактом) - 62500,00 грн.; 2. розмiр заробiтної плати 
(щомiсячної грошової винагороди) члена Спостережної ради за цивiльно – 
правовим або трудовим договором (контрактом) - 50000,00 грн. Особою, упо-
вноваженою на пiдписання вiд iменi Банку вiдповiдних договорiв (контрактiв), 
обрати Голову Правлiння АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» Букрєєва М.Ю., або особу, 
що виконуватиме обов’язки Голови Правлiння на дату пiдписання договорiв 
(контрактiв). По чотирнадцятому питанню вирiшено: затвердити кошторис ви-
трат Спостережної ради Банку на 2017 рiк вiдповiдно до оголошених 
доповiдачем пропозицiй, що попередньо погодженi Спостережною радою. 
Пропозицiй учасникiв Банку щодо включення нових питань до порядку денного 
та пропозицiй щодо проектiв рiшень з питань порядку денного не надходило. 
Вiдповiдно до ст. 38 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.16.9 Ста-
туту Банку, учасники Банку СТзДВ «Захiд-Резерв» та Дворецька Ганна Микола-
ївна подавали пропозицiї щодо кандидатiв на посаду члена Спостережної 
ради Банку.

Позачергові загальні збори учасників Банку були проведені 01.08.2017. 
Кворум зборів: 79.03%. Перелiк питань, що розглядались на загальних збо-
рах: 1.Про обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв 
учасникiв Банку. 2.Про обрання голови позачергових загальних зборiв 
учасникiв Банку. 3.Про обрання секретаря позачергових загальних зборiв 
учасникiв Банку. 4.Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачер-
гових загальних зборiв учасникiв Банку. 5.Прийняття рiшення про приєднан-
ня АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 6.Про затвердження 
Плану реорганiзацiї шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК». 7.Про затвердження строкiв проведення реорганiзацiї 
шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
8.Про затвердження Договору про приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 9.Про створення комiсiї з реорганiзацiї АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК». 10. Про призначення персонального складу комiсiї з 
реорганiзацiї АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 11.Про створення ревiзiйної комiсiї для 
проведення iнвентаризацiї та ревiзiї матерiальних цiнностей , що перебува-
ють на облiку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 12. Про призначення персонального 
складу ревiзiйної комiсiї для проведення iнвентаризацiї та ревiзiї 
матерiальних цiнностей, що перебувають на облiку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 
13. Про призначення аудиторської фiрми для проведення аудиту в рамках 
проведення процедури реорганiзацiї. 14. Про визначення складу Правлiння 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», як Банку – правонаступника, пiсля завершення 
процедури реорганiзацiї. 15. Про надання повноважень Спостережнiй радi 
Банку на внесення та затвердження змiн до Плану реорганiзацiї та/або До-
говору про приєднання.

Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню 
вирiшено: обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв учасникiв 
Банку у наступному складi: - провiдний юрисконсульт загально – правового 
вiддiлу Прядченко Катерина Володимирiвна; - економiст 2 категорiї вiддiлу 
розвитку операцiй корпоративного бiзнесу Сiдловська Євгенiя Леонiдiвна; 
- секретар – референт вiддiлу документального забезпечення Парамошкiна 
Iрина Вiкторiвна. По другому питанню вирiшено: обрати головою позачерго-
вих загальних зборiв учасникiв Банку – Голову Спостережної ради Горака 
Олексiя Володимировича. По третьому питанню вирiшено: обрати секрета-
рем позачергових загальних зборiв учасникiв Банку - начальника вiддiлу 
корпоративного управлiння та роботи з пов’язаними особами – корпоратив-
ного секретаря Батiєвську Наталю Юрiївну. По четвертому питанню 
вирiшено: затвердити Регламент проведення позачергових загальних 
зборiв учасникiв Банку, складений вiдповiдно до Положення «Про загальнi 
збори учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» та дiючого законодавства. По 
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п'ятому питанню вирiшено: дозволити приєднання ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» 
до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНИЙ 
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «IНДУСТРIАЛБАНК», зi створенням на базi банку, що 
приєднується вiддiлень ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «IНДУСТРIАЛБАНК» за спрощеною 
процедурою визначеною Законом України «Про спрощення процедур 
реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» та нормативно-правовими актами 
Нацiонального банку України та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку.

По шостому питанню вирiшено: затвердити План реорганiзацiї шляхом при-
єднання ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 
«ЕКСПРЕС-БАНК» до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «IНДУСТРIАЛБАНК», що додається до 
цього протоколу. По сьомому питанню вирiшено: затвердити строки проведення 
реорганiзацiї, зазначенi в Планi реорганiзацiї шляхом приєднання ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» до 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ 
БАНК «IНДУСТРIАЛБАНК». Реорганiзацiю розпочати пiсля отримання дозволу 
Нацiонального Банку України на реорганiзацiю та провести її в термiн до 05 бе-
резня 2018 року включно. По восьмому питанню вирiшено: затвердити Договiр 
про приєднання ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНИЙ 
БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «IНДУСТРIАЛБАНК», що додається до 
цього протоколу. По дев’ятому питанню вирiшено: 1. Створити комiсiю з 
реорганiзацiї (комiсiя з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» в кiлькостi 10 осiб. 
Рiшення про створення комiсiї з реорганiзацiї (комiсiя з припинення) АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК» набуває чинностi з моменту отримання дозволу 
Нацiонального Банку України на реорганiзацiю АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 2. З мо-
менту отримання дозволу Нацiонального Банку України на реорганiзацiю АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК», до комiсiї з реорганiзацiї (комiсiї з припинення) переходять 
повноваження щодо управлiння справами банку. Органiзацiйнi та процедурнi за-
сади її дiяльностi, повноваження, права та обов’язки її членiв викладеннi в До-
датку до Протоколу. Голова комiсiї, її члени представляють банк у вiдносинах з 
третiми особами та виступають у судi вiд iменi банку. По десятому питанню 
вирiшено: призначити наступний персональний склад комiсiї з реорганiзацiї 
(комiсiї з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»: Голова Комiсiї Дiдовець Владис-
лав Валентинович; Члени Комiсiї: Лазня Артем Васильович; Гребешкова Тамара 
Василiвна; Верченко Владислав; Чулiцька Олена Володимирiвна; Шевцова Раї-
са Iванiвна; Сандуляк Анатолiй Андрiйович; Шапкiн Леонiд Леонiдович; Злобiна 
Юлiя Iгорiвна; Iзотов Юрiй Костянтинович. Рiшення про призначення персональ-
ного складу комiсiї з реорганiзацiї (комiсiї з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» 
набуває чинностi з моменту отримання дозволу Нацiонального Банку України на 
реорганiзацiю АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». По одинадцятому питанню вирiшено: 
cтворити комiсiю для проведення iнвентаризацiї та ревiзiї матерiальних 
цiнностей, що перебувають на облiку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» в кiлькостi 11 осiб. 
Органiзацiйнi та процедурнi засади її дiяльностi, повноваження, права та 
обов’язки її членiв викладеннi в Додатку до Протоколу. Рiшення про створення 
комiсiї для проведення iнвентаризацiї та ревiзiї матерiальних цiнностей, що пе-
ребувають на облiку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» набуває чинностi з моменту отри-
мання дозволу Нацiонального Банку України на реорганiзацiю АБ «ЕКСПРЕС-
БАНК». По дванадцятому питанню вирiшено: призначити наступний 
персональний склад ревiзiйної комiсiї для проведення iнвентаризацiї та ревiзiї 
матерiальних цiнностей, що перебувають на облiку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». Голо-
ва Комiсiї Ткаченко Любов Петрiвна; Члени Комiсiї: Овдiєнко Олена 
Володимирiвна;Жукова Людмила Миколаївна;Гергая Давид Вiталiйович; Юшке-
вич Валерiй Павлович; Штокало Олег Степанович; Аржанова Ганна 
Володимирiвна; Воленко Юрiй Андрiйович; Васюнiна Iнна Геннадiївна; Артамо-
нова Олена Анатолiївна; Стадник Генадiй Васильович. Рiшення про призначен-
ня персонального складу ревiзiйної комiсiї для проведення iнвентаризацiї та 
ревiзiї матерiальних цiнностей, що перебувають на облiку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» 
набуває чинностi з моменту отримання дозволу Нацiонального Банку України на 
реорганiзацiю АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». По тринадцятому питанню вирiшено: при-
значити Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Київаудит» аудиторською 
фiрмою для перевiрки фiнансової звiтностi АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» з метою 
пiдтвердження достовiрностi передавального актута пiдготовки iнших аудитор-
ських документiв, що можуть вимагатись в процесi реорганiзацiї. У випадку, якщо 
до складення передавального акту виникнуть пiдстави, в наслiдок яких

ТОВ «Київаудит» не буде мати повноважень/прав на надання аудиторських 
послуг, Спостережнiй радi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» надаються повноваження 
на змiну/призначення iншої аудиторської фiрми на власний розсуд, для перевiрки 
фiнансової звiтностi АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» з метою пiдтвердження достовiрностi 
передавального акту та пiдготовки iнших аудиторських документiв, що можуть 
вимагатись в процесi реорганiзацiї. По чотирнадцятому питанню вирiшено: ви-
значити склад Правлiння АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», як Банку – правонаступника, 
пiсля завершення процедури реорганiзацiї у кiлькостi 6 осiб у наступному персо-
нальному складi: Голова Правлiння Букрєєв Михайло Юрiйович; Члени 
Правлiння: Дiдовець Владислав Валентинович; Лазня Артем Васильович; Вер-
ченко Владислав; Завадська Iнна Володимирiвна; Мар’янко Iрина Вiлiнiвна. Го-
лова та члени Правлiння пiсля завершення процедури реорганiзацiї будуть 
призначенi Спостережною радою, вiдповiдно до її компетенцiї визначеної Зако-

ном України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» та Статутом АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК». По п’ятнадцятому питанню вирiшено: надати/делегувати 
Спостережнiй радi Банку повноваження загальних зборiв учасникiв АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» на внесення та затвердження змiн до Плану реорганiзацiї 
та/або Договору про приєднання. Позачерговi загальнi збори скликанi Спосте-
режною радою банку у порядку визначеному Законом України «Про спрощення 
процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» № 1985 – VIII вiд 23.03.2017 за 
спрощеною процедурою, для прийняття рiшень що стосуються реорганiзацiї 
шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
Пiдставою для скликання позачергових загальних зборiв за спрощеною проце-
дурою є Рiшення Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, 
нагляду (оверсайту) платiжних систем Нацiонального банку України вiд 14 липня 
2017 № 260 про надання попереднього висновку про погодження проекту плану 
реорганiзацiї шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК». Пропозицiї до порядку денного учасниками банку не нада-
ються.

Позачергові загальні збори учасників Банку були проведені 04.12.2017. Кво-
рум зборів: 74.49%. Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:  
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв учасникiв 
Банку. 2. Про обрання голови позачергових загальних зборiв учасникiв Банку.  
3. Про обрання секретаря позачергових загальних зборiв учасникiв Банку.  
4. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових загальних 
зборiв учасникiв Банку. 5. Про затвердження передавального акту. 6. Про ви-
пуск акцiй з метою конвертацiї акцiй АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (як Банку, що при-
єднується), в акцiї АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (як Банку-правонаступника).  
7. Про визначення уповноваженого органу АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», якому 
надаються повноваження щодо затвердження результатiв розмiщення (обмiну) 
акцiй та звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй.

Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню 
вирiшено: обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв учасникiв 
Банку у наступному складi: - Прядченко Катерина Володимирiвна;- Панченко 
Iрина Сергiївна; - Фоменко Лiлiя Володимирiвна. По другому питанню вирiшено: 
обрати головою позачергових загальних зборiв учасникiв Банку – Голову Спо-
стережної ради Горака Олексiя Володимировича. По третьому питанню 
вирiшено: обрати секретарем позачергових загальних зборiв учасникiв Банку – 
Злобiну Юлiю Iгорiвну. По четвертому питанню вирiшено: затвердити Регла-
мент проведення позачергових загальних зборiв учасникiв Банку, складений 
вiдповiдно до Положення «Про загальнi збори учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
та дiючого законодавства. По п'ятому питанню вирiшено: 1.Затвердити Пере-
давальний акт, складений комiсiєю з реорганiзацiї (комiсiя з припинення) АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК» (Додаток №1 до Протоколу). 2. Правонаступництво щодо 
всього майна, всiх прав та обов’язкiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» виникає в АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» з дати затвердження загальними зборами АБ «ЕКСПРЕС-
БАНК» та АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» передавального акта. По шостому питан-
ню вирiшено: здiйснити випуск простих iменних акцiй АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
бездокументарної форми iснування у кiлькостi 75 613 300 (сiмдесят п’ять 
мiльйонiв шiстсот тринадцять тисяч триста) штук, номiнальною вартiстю 
3,29грн. кожна, на загальну номiнальну вартiсть 248 767 757 ( двiстi сорок вiсiм 
мiльйонiв сiмсот шiстдесят сiм тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) грн. з метою 
конвертацiї акцiй АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (як Банку, що приєднується), в акцiї 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (як Банку-правонаступника). По сьомому питанню 
вирiшено: визначити Спостережну раду АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» органом, 
якому надаються повноваження щодо затвердження результатiв розмiщення 
(обмiну) акцiй та звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй. Позачерговi 
загальнi збори скликанi Спостережною радою банку у порядку визначеному 
Законом України «Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї 
банкiв» № 1985 – VIII вiд 23.03.2017 за спрощеною процедурою, для прийняття 
рiшень що стосуються реорганiзацiї шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» 
до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». Пропозицiї до порядку денного учасниками Банку 
не надаються.

6. Інформація про дивіденди:
За результатами 

звітнього періоду
у звітному періоді

за 
про-

стими 
акція-

ми

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
про-

стими 
акція-

ми

за привілейованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 892958.24 0 682858.84

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0 27.97 0 23.85

Сума виплачених/
перерахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 682858.84

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

01.01.2018 01.01.2017
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Дата (дати) 
перерахування 
дивідендів через 
депозитарну 
систему із 
зазначенням сум 
(грн) перерахова-
них дивідендів на 
відповідну дату

25.05.2017/609273.25грн

Дата (дати) 
перерахування/ 
відправлення 
дивідендів 
безпосередньо 
акціонерам із 
зазначенням сум 
(грн) перерахова-
них/відправлених 
дивідендів на 
відповідну дату
Опис: АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у звiтному 2017 роцi, не приймав рiшень 
про нарахування та виплату дивiдендiв, виплат дивiдендiв не здiйснював. 
Але у зв’язку з тим, що протягом 2017 року було прийнято рiшення про 
приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК 
(01.08.2017 загальнi збори акцiонерiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» та учасникiв 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК») та 04.12. 2017 року на загальних зборах 
акцiонерiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» та учасникiв АКБ « IНДУСТРIАЛБАНК» 
був затверджений передавальний акт згiдно з яким АКБ 
"IНДУСТРIАЛБАНК" став правонаступником щодо всього майна, всiх прав 
та обов’язкiв АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", повiдомляє iнформацiю по АБ 
"ЕКСПРЕС-БАНК", а саме:
1. На загальних зборах акцiонерiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (далi –Банк), якi 
вiдбулися 26 квiтня 2017 року, затвердили чистий прибуток Банку за 2016 
рiк у розмiрi 405 069,09 грн. та визначили порядок його розподiлу. Згiдно 
цього рiшення виплату дивiдендiв за привiлейованими iменними акцiями 
здiйснити з чистого прибутку звiтного року та нерозподiленого прибутку 
минулих рокiв вiдповiдно до статуту Банку у строк, що не перевищує 
шiсть мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року, в таких розмiрах: - серiї В 
здiйснити у розмiрi6,5 % до номiнальної вартостi акцiї, що вiдповiдає

умовам випуску акцiй, тобто 21,39 грн. на одну привiлейовану акцiю серiї В; 
- серiї С здiйснити у розмiрi 13,0 % до номiнальної вартостi акцiї,що 
вiдповiдає умовам випуску акцiй, тобто 42,77 грн. на одну привiлейовану 
акцiю серiї С. Виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями 
здiйснювалась з 22 травня 2017 року по 30 червня 2017 року вiдповiдно 
до перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складений 
станом на 01 сiчня 2017 року. Дивiденди виплачувались шляхом 
перерахуванням дивiдендiв на рахунки акцiонерiв у банках або видачi 
через касу Банку. У 2017 роцi за результатами 2016 року данi тiльки по АБ 
"ЕКСПРЕС-БАНК": Сума нарахованих дивiдендiв, грн. - 682 858,84 
Нарахуванi дивiденди на одну акцiю, грн. - серiя В-21,39, серiя С-42,77; 
Сума виплачених/перерахованих дивiдендiв, грн*- 682 858,84 Дата 
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 
01.01.2017. Дата (дати) перерахування дивiдендiв через депозитарну 
систему iз зазначенням сум (грн) перерахованих дивiдендiв на вiдповiдну 
дату** - 22.05.2017 р. 609 273,25 грн
2. У зв’язку з тим, що прибуток за 2017 рiк розподiляється у першому 
пiврiччi 2018 року та це буде пiсля завершення реорганiзацiї, АКБ 
"IНДУСТРIАЛБАНК" включив у проект порядку денного на рiчнi загальнi 
збори 20.04.2018 питання "Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв" 
з проектом рiшення : Виплату дивiдендiв за привiлейованими iменними 
акцiями акцiонерам АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» , якi мали такi акцiї станом на 
01.01.2018 , здiйснити з чистого прибутку звiтного року та 
нерозподiленого прибутку минулих рокiв вiдповiдно до статуту АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК», що дiяв станом на 01.01.2018, у строк, що не 
перевищує шiсть мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року, в таких розмiрах: 
- серiї В здiйснити у розмiрi 8,5 % до номiнальної вартостi акцiї, що 
вiдповiдає умовам випуску акцiй, тобто 27,97 грн. на одну привiлейовану 
акцiю серiї В; - серiї С здiйснити у розмiрi 17,0 % до номiнальної вартостi 
акцiї, що вiдповiдає умовам випуску акцiй, тобто 55,93 грн. на одну 
привiлейовану акцiю серiї С. У разi змiни облiкової ставки на момент 
прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, розмiр дивiдендiв буде 
перераховано. У зв`язку з особливостями програмного забезпечення 
SimpleXmlReports (НКЦПФР) та неможливiстю внесення 2 значення 
повiдомляємо у полi колонки "За результатами звiтного перiоду" 
значення за привiлейованими iменними акцiями рядку "Нарахованi 
дивiденди на одну акцiю, грн." вказанi данi по привiлейованими iменними 
акцiями тiльки по серiї В 27,97 грн., а є ще серiї С значення якого 
55,93 грн.

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

нерухомістю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА 
РЕГIОНАЛЬНА СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

31277606

3. Місцезнаходження емітента 65058 м. Одеса вул. Довженка, 
будинок 6-А

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

0487771850 0482347525

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

vitigin@orsk.com.ua

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

www.orsk.com.ua

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

2. текст повідомлення
Внутрiшнiй аудитор Старушкевич Михайло Iванович (особа не 

дала згоди на розкриття паспортних данних), припинено повнова-
ження 23.04.2018 р.(дата вчинення дiї 23.04.2018 р.). Акцiями това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посадi -  
2 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Одеська регiональна страхова компанiя» 
23.04.2018 р., протокол №18-1. Повноваження Старушкевича М.I. 
припиненi на посадi внутрiшнього аудитора за власним бажан-
ням. Корпоративний секретар Федосєєв Анатолiй Миколайович (осо-

ба не дала згоди на розкриття паспортних данних), припинено повно-
важення 23.04.2018 р.(дата вчинення дiї 23.04.2018 р.) Акцiями 
товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебував на 
посадi - 5 рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
Приватного акцiонерного товариства «Одеська регiональна страхова 
компанiя» 23.04.2018 р., протокол №18-1. Повноваження Федосєєва А.М. 
припиненi по закiнченню строку перебування на посадi корпоратив-
ного секретаря. Внутрiшнiй аудитор Арсатьянц Марина Юрiївна  
(особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), обрана 
23.04.2018 р. (дата вчинення дiї 23.04.2018 р.). Акцiями товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер в Приват-
не акцiонерне товариство «Харчовик». Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Одесь-
ка регiональна страхова компанiя» 23.04.2018 р., протокол №18-1 
Корпоративний секретар Жученко Тетяна Сергiївна (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) обрана 23.04.2018 р. (дата вчинення дiї 
23.04.2018 р.). Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який призначено 
особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв:  
4 роки нiде не працювала, 1 рiк - юрист в Одеська регiональна стра-
хова компанiя. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
Приватного акцiонерного товариства «Одеська регiональна страхова 
компанiя» 23.04.2018 р., протокол №18-1.

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. 

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор  Iтигiн владислав анатолiйович

М.П.
25.04.2018

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“одеСьКа РеГIоНальНа СтРаХова КомПаНIя”
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцез-
находження, між-
міський код та теле-
фон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДIВI БАНК" , 
37572263 м. Київ Подiльський 04070 м. Київ 
Iгорiвська/Набережно-Хрещатицька 13/5 (лiт. А) (044) 
393 73 25

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

25.04.2018 

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на 
якій розміщено регу-
лярну річну інфор-
мацію

www.dvbank.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БЕЙКЕР 
ТIЛЛI УКРАЇНА», 30373906 Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА», 
30373906

5. Інформація про 
загальні збори 
(розділ заповню-
ється у випадку, 
якщо емітент - ак-
ціонерне товари-
ство)

19 квiтня 2017 року вiдбулись черговi рiчнi Загальнi 
збори акцiонерiв ПАТ "ДIВI БАНК".
На загальних зборах були розглянутi наступнi 
питання:
1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв 
акцiонерiв Банку.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборiв 
акцiонерiв Банку.
3.Затвердження рiчних результатiв дiяльностi (рiчного 
звiту) Банку за 2016 рiк.
4.Затвердження висновкiв зовнiшнього аудиту про 
дiяльнiсть Банку у 2016 роцi та заходiв за результата-
ми їх розгляду.
5.Звiт Спостережної ради Банку за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за результатами його розгляду.
6.Звiт Правлiння Банку за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за результатами його розгляду.
7.Розподiл прибутку за 2016 рiк.
8.Внесення змiн до Статуту ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДIВI БАНК».
9.Внесення змiн до Положення про Загальнi збори 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДIВI БАНК».
10.Внесення змiн до Положення про Спостережну 
раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДIВI БАНК».
11.Внесення змiн до Положення про Правлiння 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДIВI 
БАНК».
12.Затвердження Принципiв (кодексу) корпоративно-
го управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДIВI БАНК».
13.Припинення повноважень членiв Спостережної 
ради Банку.
14.Обрання членiв Спостережної ради Банку.
15.Обрання голови Спостережної ради Банку.
16.Затвердження умов договорiв (контрактiв) з 
Головою та членами Спостережної ради Банку та 
обрання особи, уповноваженої на пiдписання 
договорiв з головою та членами Спостережної ради 
Банку.
17.Попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв та визначення осiб, уповноважених вчиняти/
укладати вiд iменi Банку такi значнi правочини.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не 
подавались.
За результатами розгляду питань порядку денного 
були прийнятi наступнi рiшення:
По першому питанню прийнято рiшення:
Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:

Мельник Михайло Михайлович – голова Лiчильної 
комiсiї;
Пугачова Дар’я Миколаївна – член Лiчильної комiсiї.
По другому питанню прийнято рiшення:
Обрати Голову Загальних зборiв Долуду Iгоря 
Iвановича та Секретаря Загальних зборiв Величка 
Бориса Миколайовича.
По третьому питанню прийнято рiшення:
Затвердити рiчнi результати дiяльностi (рiчний звiт) 
Банку за 2016 рiк, а саме фiнансову звiтнiсть Банку 
за 2016 рiк, пiдготовлену у вiдповiдностi до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
По четвертому питанню прийнято рiшення:
Затвердити висновки зовнiшнього аудитора Банку 
ПрАТ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК" вiдносно рiчних 
результатiв дiяльностi (рiчного звiту) Банку за 2016 
рiк, а саме фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк, 
пiдготовленої у вiдповiдностi до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
По п’ятому питанню прийнято рiшення:
Затвердити звiт Спостережної ради Банку за 2016 рiк. 
Визнати задовiльною дiяльнiсть Спостережної ради 
Банку у 2016 роцi.
По шостому питанню прийнято рiшення:
Затвердити звiт Правлiння Банку за 2016 рiк. Визнати 
задовiльною дiяльнiсть Правлiння Банку у 2016 
роцi».
По сьомому питанню прийнято рiшення:
Затвердити прибуток Банку за 2016 рiк у розмiрi  
1 305 215,63 гривень.
Спрямувати 5 вiдсоткiв прибутку Банку за 2016 рiк у 
розмiрi 65 260,78 гривень до резервного фонду 
Банку. Решту прибутку у сумi 1 239 954,85 гривень 
залишити нерозподiленою».
По восьмому питанню рiшення не прийнято:
По дев’ятому питанню рiшення не прийнято:
По десятому питанню рiшення не прийнято:
По одинадцятому питанню рiшення не прийнято:
По дванадцятому питанню рiшення не прийнято:
По тринадцятому питанню прийнято рiшення:
Припинити повноваження членiв Спостережної ради 
Банку, а саме: Голови Спостережної ради Бунецької 
Ольги Дмитрiвни, членiв Спостережної ради Доаги 
Наталiї Григорiвни, Шипiлової Олени Олексiївни та 
Пiдгаєцької Олени Юрiївни.
По чотирнадцятому питанню прийнято рiшення:
До складу Спостережної ради Банку обрати 
наступних осiб:
1) Бунецька Ольга Дмитрiвна – акцiонер;
2) Горбачевський Олександр Антонович – акцiонер;
3) Доага Наталiя Григорiвна – акцiонер;
4) Шипiлова Олена Олексiївна – незалежний член;
5) Пiдгаєцька Олена Юрiївна – незалежний член.».
По п’ятнадцятому питанню прийнято рiшення:
Обрати Головою Спостережної ради Банку Бунецьку 
Ольгу Дмитрiвну».
По шiстнадцятому питанню прийнято рiшення:
Затвердити умови договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з новообраними Головою та членами 
Спостережної ради Банку, у тому числi встановити 
розмiр їх винагороди.
Уповноважити виконуючого обов’язки Голови 
Правлiння Банку Бузiлова Андрiя Миколайовича 
пiдписати договори (контракти) з новообраними 
Головою та членами Спостережної ради Банку».
По сiмнадцятому питанню прийнято рiшення:
Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «ДIВI 
БАНК» (Банк) протягом одного року з дати прийняття 
цього рiшення значних правочинiв, сума яких 
перевищує 25% вiд суми вартостi активiв Банку за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, з 
контрагентами – банкiвськими установами щодо 
здiйснення в нацiональнiй та/або iноземнiй валютах 
операцiй наступного характеру:
- угоди купiвлi-продажу iноземної валюти, в т.ч. 
операцiї з обмiну (конвертацiї) iноземної валюти;
- договори щодо операцiй з цiнними паперами.
Гранична сукупна вартiсть зазначених значних

ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “дIвI БаНК”
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правочинiв не повинна перевищувати 
5 000 000 000 000,00 (п’ять трильйонiв) гривень.
Особами, що можуть дiяти як спiльно так i окремо 
один вiд одного, уповноваженими вчиняти/укладати 
вiд iменi Банку такi значнi правочини, в тому числi 
змiнювати, доповнювати та розривати їх, є:
- Голова Правлiння Банку або особа, яка виконує 
його обов’язки – згiдно з Статутом;
- Спiвробiтники Казначейства Банку – згiдно з 
виданими Головою Правлiння довiреностями (угоди 
купiвлi-продажу iноземної валюти, в т.ч. операцiї з 
обмiну (конвертацiї) iноземної валюти)».
26 червня 2017 року вiдбулись позачерговi Загальнi 
збори акцiонерiв ПАТ "ДIВI БАНК", скликанi за 
iнiцiативою Спостережної ради Банку. На Загальних 
зборах розглядались наступнi питання:
1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв 
акцiонерiв Банку.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборiв 
акцiонерiв Банку.
3.Затвердження Принципiв (кодексу) корпоративного 
управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДIВI БАНК».
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не 
подавались.
За результатами розгляду питань порядку денного 
прийнятi наступнi рiшення:
По першому питанню:
«Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
Мельник Михайло Михайлович – голова Лiчильної 
комiсiї;
Коваль Iлона Юрiївна – член Лiчильної комiсiї».
По другому питанню:
«Обрати Голову Загальних зборiв Пiдгаєцьку Олену 
Юрiївну та Секретаря Загальних зборiв Величка 
Бориса Миколайовича».
По третьому питанню:
«Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного 
управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДIВI БАНК».
07 серпня 2017 року вiдбулись позачерговi Загальнi 
збори акцiонерiв ПАТ "ДIВI БАНК", скликанi за 
iнiцiативою Спостережної ради Банку. На Загальних 
зборах розглядались наступнi питання:
1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв 
акцiонерiв Банку
2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв
3.Внесення змiн до Статуту ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДIВI БАНК».
4.Внесення змiн до Положення про Загальнi збори 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДIВI БАНК».
5.Внесення змiн до Положення про Спостережну 
раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДIВI БАНК».
6.Внесення змiн до Положення про Правлiння 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДIВI 
БАНК».
7.Припинення повноважень членiв Спостережної 
ради Банку.
8.Обрання членiв Спостережної ради Банку.
9.Обрання голови Спостережної ради Банку.
10.Затвердження умов договорiв (контрактiв) з 
Головою та членами Спостережної ради Банку та 
обрання особи, уповноваженої на пiдписання 
договорiв з головою та членами Спостережної ради 
Банку.
Горбачевським Олександром Анатоновичем 
акцiонером якому належить 236 000 000,00 (двiстi 
тридцять шiсть мiльйонiв) простих iменних акцiй 
Банку, що становить 40% (сорок вiдсоткiв) вiд 
загальної кiлькостi простих iменних акцiй Банку, 
запропоновано доповнити порядок денний Загальних 
зборiв наступними питаннями та проектами рiшень iз 
запропонованих питань порядку Загальних зборiв:
7. Припинення повноважень членiв Спостережної 
ради Банку
Проект рiшення: Припинити повноваження членiв 
Спостережної ради Банку, а саме: Голови Спостереж-
ної ради Бунецької Ольги Дмитрiвни, членiв 
Спостережної ради Доаги Наталiї Григорiвни,

 Шипiлової Олени Олексiївни та Пiдгаєцької Олени 
Юрiївни, Горбачевського Олександра Антоновича.
8. Обрання членiв Спостережної ради Банку.
9. Обрання голови Спостережної ради Банку.
Проект рiшення: Обрати Головою Спостережної ради 
Банку Бунецьку Ольгу Дмитрiвну.
10. Затвердження умов договорiв (контрактiв) з Головою 
та членами Спостережної ради Банку та обрання особи, 
уповноваженої на пiдписання договорiв з головою та чле-
нами Спостережної ради Банку.
Проект рiшення: Затвердити умови договорiв (контрактiв), 
що укладатимуться з новообраними Головою та членами 
Спостережної ради Банку, у тому числi встановити розмiр 
їх винагороди.
Уповноважити Голову Правлiння, а у випадку тимчасової 
вiдсутностi Голови Правлiння особу, що виконує його 
обов’язки, пiдписати вiд iменi Банку договори (контракти) 
з новообраними Головою та членами Спостережної ради 
Банку.
За результатами розгляду питань порядку денного 
прийнятi наступнi рiшення:
По першому питанню:
«Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
Мельник Михайло Михайлович – Голова Лiчильної комiсiї;
Коваль Iлона Юрiївна – член Лiчильної комiсiї.»
По другому питанню:
«Обрати Голову Загальних зборiв Пiдгаєцьку Олену 
Юрiївну та Секретаря Загальних зборiв Величка Бориса 
Миколайовича.»
По третьому питанню:
«Внести змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДIВI БАНК» шляхом його викладення у 
новiй редакцiї.
Уповноважити Голову Правлiння або виконуючого 
обов’язки Голови Правлiння Банку пiдписати нову 
редакцiю Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ДIВI БАНК» та забезпечити здiйснення всiх 
необхiдних дiй для її державної реєстрацiї.»
По четвертому питанню:
«Внести змiни до Положення про Загальнi збори 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДIВI БАНК» шляхом його викладення у новiй редакцiї.»
По п’ятому питанню:
«Внести змiни до Положення про Спостережну раду 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДIВI 
БАНК» шляхом його викладення у новiй редакцiї.»
По шостому питанню:
«Внести змiни до Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДIВI БАНК» шляхом 
його викладення у новiй редакцiї.»
По сьомому питанню:
«Припинити повноваження членiв Спостережної ради 
Банку, а саме: Голови Спостережної ради Бунецької Оль-
ги Дмитрiвни, членiв Спостережної ради Доаги Наталiї 
Григорiвни, Шипiлової Олени Олексiївни та Пiдгаєцької 
Олени Юрiївни, Горбачевського Олександра Антонови-
ча.»
По восьмому питанню:
«До складу Спостережної ради Банку запропоновано об-
рати наступних осiб:
1) Бунецька Ольга Дмитрiвна – акцiонер;
2) Горбачевський Олександр Антонович – акцiонер;
3) Статнiков Денис Давидович – представник акцiонера;
4) Шипiлова Олена Олексiївна – незалежний член;
5) Пiдгаєцька Олена Юрiївна – незалежний член.».
По дев’ятому питанню:
«Обрати Головою Спостережної ради Банку Бунецьку 
Ольгу Дмитрiвну.»
По десятому питанню:
«Затвердити умови договорiв (контрактiв), що укладати-
муться з новообраними Головою та членами Спостереж-
ної ради Банку, у тому числi встановити розмiр їх винаго-
роди.
Уповноважити Голову Правлiння, а у випадку тимчасової 
вiдсутностi Голови Правлiння особу, що виконує його 
обов’язки, пiдписати вiд iменi Банку договори (контракти) 
з новообраними Головою та членами Спостережної ради 
Банку.»

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента ПуБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «аКЦIоНеРНий КомеРЦIйНий БаНК 
«КоНКоРд», 34514392Дніпропетровська , Шевченкiвський 
(Бабушкiнський), 49000, м. Днiпро, площа Троїцька, буд. 2 0562-31-04-38,  
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії 25.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію https://concord.ua/ 
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Товариство з обмеженою відпо-
відальністю аудиторська фірма «КАУПЕРВУД», 20219083

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

Позачергові загальні збори проведені 24.03.2017. Особа, що iнiцiювала 
проведення загальних зборiв - наглядова рада. Кворум зборів 99,9774%  
1. Обрання лiчильної комісії. Ухвалили: Призначити лічильну комісію.  
2. Затвердження змін до статуту банку, пов'язаних із збільшенням статутного 
капіта-лу з урахуванням результатів розміщення акцій. Ухвалили: Викласти 
п. 4.5. розділу ІV статуту банку у такій редакції: «4.5. Статутний капітал Банку 
складає 200000000,00 (двісті мільйонів) гривень, який поділяється на 200000 
(двісті тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 
(одна тисяча) гривень.» 3. Затвердження статуту банку у новій редакції 
Ухвалили: 1. Затвердити статут банку у новій редакції (додається).  
2. Уповноважити голову правління (або особу яка виконує його обов’язки) 
підписати ста-тут банку. 3. Доручити правлінню банку зареєструвати нову 
редакцію статуту банку у встановленому законодавством порядку.

Чергові (річні) загальні збори проведені 14.04.2017. Особа, що iнiцiювала 
проведення загальних зборiв - наглядова рада. Кворум зборів 99,9774%. 1. Об-
рання лiчильної комісії. Ухвалили: Призначити лічильну комісію. 2. Звiт наглядо-
вої ради про дiяльнiсть банку, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
Ухвалили: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність банку у 2016 році. 3. 
Звiт правлiння про результати дiяльностi банку, прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. Ухвалили: Затвердити звіт правління та признати роботу прав-
ління у 2016 році задовільною. 4. Визначення основних напрямів діяльності бан-
ку на 2017 рік. Ухвалили: Затвердити основні напрямки діяльності банку на 
2017 рік. 5. Затвердження висновку аудиторської фiрми. Ухвалили: Затвердити 
Аудиторський висновок ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» . 6. Затвердження річ-
них результатів діяльності банку за 2016 рік та заходів за результатами розгляду 
висновків аудиторської фірми. Ухвалили: Затвердити річні результати діяльнос-
ті банку у складі. 7. Розподіл прибутку банку отриманого у 2016 році. Ухвалили 

Розподілити отриманий прибуток за 2016 рік у сумі 2 158 165,58 гривень наступ-
ним чином: - 100% нарахованого прибутку відраховується до резервного фонду 
банку. 8. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру 
рiчних дивiдендiв. Ухвалили: У зв'язку з направленням прибутку за 2016 рік до 
резервного фонду банку, дивіденди по простим іменним акціям не виплачувати. 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядо-
вої ради. Ухвалили: Припинити повноваження: - голови наглядової ради Сосєд-
ки Олени Віліївни, - члена наглядової ради Маломуж Тетяни Миколаївни; - чле-
на наглядової ради Сосєдки Юлії Віліївни; - члена наглядової ради Семенової 
Олени Олександрівни. 10. Обрання голови та членів наглядової ради, затвер-
дження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами наглядової ради. Ухвалили: 1. Обрати до 
складу наглядової ради: голову наглядової ради Сосєдку Олену Віліївну, акціо-
нер банку; члена наглядової ради Сосєдку Юлію Віліївну, акціонер банку; члена 
наглядової ради Маломуж Тетяну Миколаївну, акціонер банку. члена наглядової 
ради Семенову Олену Олександрівну, члена наглядової ради Смірнова Олек-
сандра Юрійовича. 2. Затвердити умови трудового контракту з головою нагля-
дової ради та призначити їй винагороду за виконання своїх функцій у розмірі 
згідно штатного розкладу. 3. Уповноважити голову правління підписати трудо-
вий контракт з головою наглядової ради. 4. Затвердити умови цивільно-
правового договору з членами наглядової ради. 5. Уповноважити голову прав-
ління підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

6. Інформація про дивіденди. Загальні збори не приймали рішення 
про виплату дивідендів.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 662140 384515
Грошові кошти та їх еквіваленти 41339 39971
Кошти в інших банках 41339 39971
Кредити та заборгованість клієнтів 307582 192593
Усього зобов'язань 448569 217496
Кошти банків 0 0
Кошти клієнтів 442507 191588
Усього власного капіталу та частка меншості 213571 167019
Статутний капітал 200000 155000
Чистий прибуток/(збиток) 1 552 2 158
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 8,34 13,92
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0 0

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

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

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Українська страхова група", 30859524, 
м. Київ Солом'янський 03038 м. Київ Вул. Федо-
рова Iвана, буд. 32, лiт. А +38 (044) 237-02-78

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

25.04.2018

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

http://www.ukringroup.com.ua/ukr/about/securities_
issuers/

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “СтРаХова КомПаНIя “уКРаЇНСьКа СтРаХова ГРуПа”

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цін-
них 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 това-
РиСтво "IНГулеЦьКий ГIРНиЧо-
ЗБаГаЧувальНий КомБIНат", 
00190905 , Дніпропетровська Iнгулецький 50064 
м.Кривий Рiг вул.Рудна, 47 +380(56)407-63-11

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

26.04.2018

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

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

РІЧНа ІНФоРмаЦІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеР-
Не товаРиСтво «делойт еНд туш ЮКРей-
НІаН СеРвІСеЗ КомПаНІ» 

код за ЄДРПОУ: 25642478, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилян-
ська, 48, 50А, міжміський код та телефон емітента: (044) 490-90-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26 квітня 2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/articles/
deloitte-in-ukraine.html
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
“ФаРмаЦевтиЧНа ФІРма “даРНиЦя”

РІЧНа ІНФоРмаЦІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної особи, 
місцезнаходження, міжміський код і 
телефон емітента.

Приватне акціонерне 
товариство "Фармацевтична 
фірма "Дарниця", 00481212, 
вулиця Бориспільська, 13, 
місто Київ, Дарницький р-н, 
02093, Україна, 0(44) 
566-68-78

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

27.04.2018 року

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

http://darnitsa.ua

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

ТОВ "Аудиторська компанія 
"П.С.П. Аудит", 36412992

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 12.04.2017 року. Кворум 
зборів: 99,96% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.
2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.
3.Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 
2016р. в цілому.
4.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-
ства за 2016р.
5.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року.
6.Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції.
7.Затвердження нових редакцій внутрішніх положень про Загальні збори, 
Наглядову раду, обіг акцій та Виконавчий орган Товариства. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не-
має.
Результати розгляду питань порядку денного: підсумки голосування на 
Загальних зборах ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», які відбулися 
12 квітня 2017р.:
- затверджено звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016р.; 
- затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.;
- затверджено річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 
2016р. в цілому;
- затверджено наступний порядок розподілу прибутку за результатами ді-
яльності за 2016р.: прибуток в розмірі 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйо-
нів) гривень 00 копійок направити на поповнення резервного фонду. За-
лишок чистого прибутку, розмір суми якого становить 729 377 106,28 
(сімсот двадцять дев’ять мільйонів триста сімдесят сім тисяч сто шість) 
гривень 28 копійок, залишити в розпорядженні Товариства направивши 
на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не виплачу-
вати;
- попередньо схвалено та надано попередню згоду на вчинення Товари-
ством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів на-
ступних значних правочинів, предметом яких є: залучення боргового фі-
нансування, іпотека, застава рухомого майна, придбання основних 
засобів, витрати, пов’язані із запровадженням нових технологій, наукових 
досліджень та модернізації виробничих процесів, придбання сировини та 
матеріалів, поставка продукції власного виробництва, купівля-продаж 
продукції власного виробництва та купівля - продаж цінних паперів;
- затверджено зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції;
- затверджено Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції, 
Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції, Положення 
про обіг акцій Товариства у новій редакції, Положення про Виконавчий 
орган Товариства у новій редакції, визначили такими, що втратили чин-
ність, з моменту прийняття нових редакцій, наступні внутрішні положення: 
Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову 
раду Товариства затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів від 
15.04.2015р., Положення про обіг акцій Товариства затверджене рішен-
ням Загальних зборів акціонерів від 17.04.2013р. та Положення про ви-
конавчий орган Товариства затверджене рішенням Загальних зборів акці-
онерів від 09.07.2014р.

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 22.11.2017 року. 
Кворум зборів: 99,96% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Звіт Генерального директора щодо стану реалізації корпоративних прав 
Товариства.
2.Визначення інвестиційної діяльності одним з напрямків для розвитку 
Товариства.
3.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року.
4.Визначення необхідності відкриття філій та представництв Товариства 
в інших країнах для збільшення географії ринків збуту.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не-
має.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: На-
глядова рада ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». 
Результати розгляду питань порядку денного: підсумки голосування на 
Загальних зборах ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», які відбулися 
22 листопада 2017р.: 
- затверджено звіт Генерального директора щодо стану реалізації корпо-
ративних прав Товариства; 
- визначено інвестиційну діяльність одним з напрямків для розвитку Това-
риства та доручено Генеральному директору та Наглядовій раді Товари-
ства забезпечити ефективний розвиток інвестиційної діяльності Товари-
ства шляхом вчинення юридично значимих дій та прийняття всіх 
необхідних для цього рішень;
- попередньо схвалено та надано попередню згоду на вчинення Товари-
ством протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів на-
ступних значних правочинів, предметом яких є: - купівля корпоративних 
прав юридичних осіб, які будуть займатися інвестиціями в цінні папери та 
в інші фінансові інструменти на загальну суму до 2 000 000 000 грн. (два 
мільярди гривень), - заснування юридичних осіб, які будуть займатися ін-
вестиціями в цінні папери та в інші фінансові інструменти та формування 
їх статутного капіталу на загальну суму до 2 000 000 000 грн. (два мільяр-
ди гривень), - залучення боргового фінансування шляхом розміщення 
раніше випущених облігацій на вторинному ринку на загальну суму до  
2 000 000 000 грн. (два мільярди гривень), - залучення боргового фінансу-
вання від фінансових установ (банків) на загальну суму до 2 000 000 000 грн. 
(два мільярди гривень), - забезпечення виконання Товариством чи інших 
осіб своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, по-
руки, гарантії, іпотеки) на загальну суму до 2 000 000 000 грн. (два мільяр-
ди гривень), - придбання та продаж облігацій внутрішньої державної по-
зики на загальну суму до 15 000 000 000 грн. (п'ятнадцять мільярдів 
гривень),- придбання та продаж акцій емітентів на загальну суму до  
2 000 000 000 грн. (два мільярди гривень), - надання дозволу на викорис-
тання об'єкта права інтелектуальної власності на загальну суму до  
1 000 000 000 грн. (один мільярд гривень), - розміщення депозитних вкла-
дів на суму до 2 000 000 000 грн. (два мільярди гривень);
- визнано задовільною динаміку збільшення географії ринків збуту Това-
риства та визначено відсутність необхідності відкриття філій та представ-
ництв Товариства на даний момент.
6. Інформація про дивіденди. В 2016 році та в 2017 році на Загальних 
зборах акціонерів прийнято рішення дивіденди не виплачувати. 

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.) 
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 3080918 2734590
Основні засоби (за залишковою вартістю) 564657 562908
Довгострокові фінансові інвестиції 301825 279884
Запаси 538043 589588
Сумарна дебіторська заборгованість 801198 687243
Грошові кошти та їх еквіваленти 106974 16674
Власний капітал 2438625 2096514
Статутний капітал 179528 179528
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1111505 784394
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 310157 8291
Поточні зобов'язання і забезпечення 332136 629785
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)  

за 2017 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство "Сумбуд", 
14017843 Сумська обл. , Зарiчний р-н, 40000, 
м. Суми, вул. Петропавлiвська, буд.86
(0542) 655-370,

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

26.04.2018

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

sumbud.sumy.ua

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

ПП АФ "ПрофАудитЕксперт", 31651407

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

Порядок денний зборiв (перелiк питань, що ви-
носяться на голосування):
1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Затвердження по-
рядку та способу засвiдчення бюлетенiв для го-
лосування на загальних зборах акцiонерiв. 3. Звiт 
правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 
Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 
2017 р. 4.Звiт наглядової ради Товариства. 
5. Звiт ревiзiйної комiсiї. Затвердження висновкiв 
ревiзiйної комiсiї. 6.Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiтiв правлiння, наглядової 
ради та ревiзiйної комiсiї. 7.Затвердження рiчного 
звiту (рiчної фiнансової звiтностi), порядок 
розподiлу прибутку за 2016 р. 8.Прийняття 
рiшення про змiну типу акцiонерного товариства 
з публiчного на приватне та змiну найменування 
Товариства.
9.Затвердження Статуту приватного акцiонерного 
товариства "Сумбуд" (АТ "Сумбуд") та визначен-
ня уповноважених осiб для його пiдписання. 
10.Затвердження внутрiшнiх Положень АТ "Сум-
буд": Про загальнi збори акцiонерiв, Про нагля-
дову раду, Про виконавчий орган, Про ревiзiйну 
комiсiю. 11.Прийняття рiшення про дострокове 
припинення повноважень членiв наглядової ради 
Товариства. 12.Обрання членiв наглядової ради 
АТ "Сумбуд"».
13.Затвердження умов договорiв, що укладати-
муться з членами наглядової ради. Обрання осо-
би, яка уповноважується на пiдписання цих 
договорiв. 14.Про дострокове припинення повно-
важень правлiння Товариства та обрання 
правлiння АТ "Сумбуд". 15.Прийняття рiшення 
про дострокове припинення повноважень членiв 
ревiзiйної комiсiї . 16.Обрання членiв ревiзiйної 
комiсiї АТ "Сумбуд". 17.Затвердження умов 
договорiв, що укладатимуться з членами 
ревiзiйної комiсiї. Обрання особи, яка уповнова-
жується на пiдписання цих договорiв. Прийнятi 
рiшення:
- Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб – Ро-
говенко Лiдiя Iванiвна, Чмирьов Микола Iванович 
та Пiталенко Володимир Володимирович, - 
засвiдчувати бюлетенi шляхом пiдписання їх го-
ловою реєстрацiйної комiсiї та проставляння пе-
чатки Товариства -Затвердити звiт правлiння про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства в 2016 р., 
Схвалити основнi напрямки дiяльностi Товари-
ства на 2017 рiк. -Визнати задовiльною роботу 
наглядової ради товариства в 2016 р. -Визнати

задовiльною роботу ревiзiйної комiсiї в 2016 р. 
-Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. 
Дивiденди не виплачувати, а прибуток отрима-
ний товариством в 2015 роцi у сумi 2845 тис. грн. 
спрямувати на погашення тiла кредиту, технiчне 
переобладнання виробничих баз пiдприємств, 
веслувальної бази та оздоровчого табору. - 
Змiнити, у порядку визначеному чинним законо-
давством, тип Товариства з публiчного 
акцiонерного товариства на приватне акцiонерне 
товариство та назву Товариства. Визначити по-
вне найменування Товариства - приватне 
акцiонерне товариство "Сумбуд" та скорочене 
найменування АТ "Сумбуд". - Затвердити Статут 
приватного акцiонерного товариства "Сумбуд" та 
уповноважити голову та секретаря загальних 
зборiв пiдписати його вiд iменi Товариства - За-
твердити внутрiшнi Положення АТ "Сумбуд": Про 
загальнi збори акцiонерiв, Про наглядову раду, 
Про виконавчий орган, Про ревiзiйну комiсiю, - 
Достроково припинити повноваження дiючої на-
глядової ради ПАТ "Сумбуд" в зв’язку iз змiною 
типу акцiонерного Товариства з публiчного на 
приватне акцiонерне товариство та затверджен-
ням нової редакцiї Статуту. - Обрати Наглядову 
раду АТ "Сумбуд" на наступний трирiчний термiн 
у складi 7 осiб -Затвердити умови безоплатного 
цивiльно-правового договору з членами наглядо-
вої ради та контракту з головою наглядової ради 
i уповноважит и голову правлiння АТ "Сумбуд" 
вiд iменi Товариства пiдписати цi договори -До-
строково припинити повноваження дiючого 
правлiння Товариства в зв’язку iз змiною типу 
акцiонерного Товариства - Достроково припини-
ти повноваження дiючої ревiзiйної комiсiї . - Об-
рати ревiзiйну комiсiю АТ "Сумбуд" на наступний 
трирiчний термiн у складi 3 осiб - Затвердити 
умови безоплатного цивiльно-правового догово-
ру з членами ревiзiйної комiсiї та уповноважити 
голову наглядової ради АТ "Сумбуд" вiд iменi То-
вариства пiдписати цi договори Пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного загальних 
зборiв вiд акцiонерiв - не надходили. 

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 735040 541468
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14668 12887
Довгострокові фінансові інвестиції 2352 2352
Запаси 51222 36811
Сумарна дебіторська заборгованість 183306 130979
Грошові кошти та їх еквіваленти 5091 3104
Власний капітал 41486 39096
Статутний капітал 700 700
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 15479 13621
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 461574 337699
Поточні зобов'язання і забезпечення 231980 164673
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

1,327 2,196

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

1,327 2,196

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1400000 1400000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “СумБуд”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПуБлІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «дНІПРоаЗот»

2. Код за ЄДРПОУ: 05761620
3. Місцезнаходження: 51909 м. Кам`янське , вул. С.Х. Горобця,1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 55-81-33, (0569) 53-93-66
5. Електронна поштова адреса: poida@azot.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст Повідомлення 
26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 

на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини, направлені на отримання Товари-
ством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), - граничною 
сукупною вартістю правочинів 1 445 500 000,00 грн. (один мільярд чотири-
ста сорок п'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) - 36,77% від вар-
тості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Загальна кількість голосую-
чих акцій 35 123 077 936 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах 33 688 774 370 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення 22 152 388 913 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення 24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини по забезпеченню виконання Товари-
ством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами 
(договори застави, поруки), - граничною сукупною вартістю правочинів  
2 891 000 000,00 грн. (два мільярди вісімсот дев'яносто один мільйон гри-
вень 00 копійок) - 73,53% від вартості активів товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2017 рік.

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Загальна кількість голосую-
чих акцій 35 123 077 936 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах 33 688 774 370 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення 22 152 388 913 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення 24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини, направлені на отримання Товари-
ством фінансової допомоги, - граничною сукупною вартістю правочинів  
1 080 000 000,00 грн. (один мільярд вісімдесят мільйонів гривень 00 копі-
йок) - 27,47 від вартості активів товариства за даними річної фінансової 
звітності за 2017 рік.

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Загальна кількість голосую-
чих акцій 35 123 077 936 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах 33 688 774 370 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення 22 152 388 913 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення 24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини по придбанню Товариством аміаку, - 
граничною сукупною вартістю правочинів 12 000 000 000,00 грн. (дванад-
цять мільярдів гривень 00 копійок) - 305,23 % від вартості активів товари-
ства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Загальна кількість голосую-
чих акцій 35 123 077 936 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах 33 688 774 370 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення 22 152 388 913 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення 24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини по відчуженню (реалізації) Товариством 

аміаку, - граничною сукупною вартістю правочинів 2 000 000 000, 00 грн. (два 
мільярди гривень 00 копійок) - 50,87 % від вартості активів товариства за 
даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Загальна кількість голосую-
чих акцій 35 123 077 936 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстрова-
ні для участі у загальних зборах 33 688 774 370 штук. Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 22 152 388 913 штук. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 
24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини по відчуженню (реалізації) Товари-
ством карбаміду (сечовини), - граничною сукупною вартістю правочинів 
20 000 000 000,00 грн. (двадцять мільярдів гривень 00 копійок) - 508,71 % від 
вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах 33 688 774 370 штук. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
22 152 388 913 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення 24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини по придбанню Товариством газу, - гра-
ничною сукупною вартістю правочинів 13 000 000 000,00 грн. (тринадцять 
мільярдів гривень 00 копійок) - 330,66 % від вартості активів товариства за 
даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах 33 688 774 370 штук. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення  
22 152 388 913 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення 24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини по відчуженню (реалізації) Товари-
ством газу, - граничною сукупною вартістю правочинів 13 000 000 000,00 грн. 
(тринадцять мільярдів гривень 00 копійок) - 330,66 % від вартості активів 
товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. Вартість ак-
тивів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2017 рік 
склала 3 931523 000,00 грн. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах 33 688 774 370 штук. Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 22 152 388 913 штук. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 
24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини по придбанню Товариством феро-
сплавів, - граничною сукупною вартістю правочинів 5 000 000 000,00 грн. 
(п'ять мільярдів гривень 00 копійок) - 127,18 % від вартості активів товари-
ства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах 33 688 774 370 штук. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення  
22 152 388 913 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення 24 982 121 штук.

26.04.2018 р. відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», 
на яких були прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
наступних значних правочинів.

Характер правочинів - правочини по відчуженню (реалізації) Товари-
ством феросплавів, - граничною сукупною вартістю правочинів 
5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів гривень 00 копійок) - 127,18 % від вар-
тості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

Вартість активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» за 2017 рік склала 3 931523 000,00 грн. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах 33 688 774 370 штук. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення  
22 152 388 913 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення 24 982 121 штук.

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

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

2. Голови Правління  Сідоров С.л.
27.04.2018
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1. ПРАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ

254

2. ПРАТ «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

65

3. ПРАТ SU GROUP 557
4. ПРАТ SU GROUP 558
5. ПАТ А-БАНК (АКЦЕНТ–БАНК) 47
6. ПАТ А-БАНК (АКЦЕНТ–БАНК) 56
7. ТОВ АБСОЛЮТ ОФІС 215
8. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
661

9. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 536
10. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «ГОРЛИЦЯ» 507
11. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ 

УКРАЇНИ»
549

12. ПРАТ АВІАКОНТРОЛЬ 434
13. ПРАТ АВІАС ПЛЮС 396
14. ПАТ АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАВІА» 536
15. ПАТ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
«МЕРИДІАН»

49

16. ПРАТ АВІКОС 183
17. ПАРТ АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК 331
18. ПРАТ АВТОБАЗА «ВОДНИК» 260
19. ПРАТ АВТОБАЗА 1 163
20. ПАТ АВТОБАЗА №4 211
21. ПАТ АВТОБАЗА №4 476
22. ПАТ АВТОБАЗА №4 597
23. ПРАТ АВТОБАЗА №6 60
24. ПРАТ АВТОБУДТЕХНІКА 216
25. ПРАТ АВТОКАПІТАЛ 320
26. ПРАТ АВТОКАПІТАЛ 469
27. ПРАТ АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА «ВІПОС» 67
28. ПАТ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ 320
29. АТЗТ АВТОПОБУТСЕРВІС 658
30. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ

ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІДВОДБУД»
217

31. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 12354

719

32. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 12354

720

33. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНИК 214
34. ПРАТ АГРАРНИЙ ДІМ 718
35. ПРАТ АГРАРНИЙ ДІМ 719
36. ПАТ АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» 18
37. ПРАТ АГРОКОМПЛЕКС ХМІЛЬНИКПРОДУКТ 163
38. ПРАТ АГРОПРОМБУД 2012 514
39. ПАРТ АГРОПРОМБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 331
40. ПАТ АГРОПРОСПЕРІС БАНК 337
41. ПРАТ АГРОРЕСУРС  624
42. ПРАТ АГРО-СПЕКТР 654
43. ПРАТ АГРОСПЕЦСМОНТАЖ 340
44. ПРАТ АГРОТОН 183
45. ПРАТ АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ» 659
46. ПРАТ АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ» 684
47. ПРАТ АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ» 703
48. ПАРТ АГРОФІРМА «МІГ» 339
49. ПАТ АГРОХІМ 207
50. ПАРТ АДОРІЯ 339
51. ПАР АДС БЕТОН 477
52. ПРАТ АЗАЛІЯ 655
53. ПАТ АЗОВ-2000 667
54. ПАТ АЗОТ 566
55. ПРАТ АЙ ДІ ЕМ 215
56. ПАТ АЙБОКС БАНК 539
57. ПРАТ АЙРЕС 183
58. ПРАТ АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 204
59. ПРАТ АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 210
60. ПРАТ АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 338
61. ПРАТ АКА 184
62. ОК АКАДЕМІЯ 680
63. ПАТ АКБ «АРКАДА» 88
64. ПАТ АКБ «АРКАДА» 93
65. ПРАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 101
66. ПАТ АКБ «КОНКОРД» 106
67. ПАТ АКБ БАНК (АВТОКРАЗБАНК) 499
68. ПРАТ АКВААЛЬЯНС ВІСТА 339

69. ПАТ КБ АКТИВ-БАНК 537
70. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ОМЕГА»
64

71. ПАТ АЛЬТБАНК 161
72. ПРАТ АЛЬТЕРА ФІНАНС 169
73. ПАТ АЛЬФА БАНК 312
74. ПАТ АЛЬФА БАНК 586
75. ПРАТ АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ 332
76. ПРАТ АЛЬФАСИСТЕМБУД 54
77. ПРАТ АЛЬФАСИСТЕМБУД 58
78. ПРАТ АЛЬФАСИСТЕМБУД 62
79. ПРАТ АМЕТИСТ ІВА 331
80. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 719
81. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 719
82. ПРАТ АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ» 203
83. ПРАТ АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ 482
84. ПРАТ АРИОН-С 339
85. ПРАТ АРКСІ 86
86. ТОВ АРС-ДІМ 473
87. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ 374
88. ПРАТ АРТВАЙНЕРІ 154
89. ПРАТ АРТВАЙНЕРІ 164
90. ПРАТ АРТВАЙНЕРІ 348
91. АТ АРТЕМ-БАНК 533
92. ПАТ АРТЕМІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ 

ЗАВОД
85

93. ПАТ АСВІО БАНК 602
94. ПРАТ АСГАРД ХОЛДИНГ 513
95. ПРАТ АСК «ДНІСТЕР» 179
96. ПРАТ АСК «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» 335
97. ПРАТ АСК «ІНГО УКРАЇНА» 335
98. ПРАТ АСКОЛЬД 630
99. ПРАТ АСТРА ЛЮКС 663
100. ПРАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ 

СТОЛИЧНИЙ»
695

101. ПРАТ АТАМАР 184
102. ПРАТ АТОМПРОМКОМПЛЕКС 332
103. ПРАТ АТП 11210 649
104. ПРАТ АТП 16361 427
105. ПРАТ АТП 2550 20
106. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 715
107. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 718
108. ПРАТ АТП-0801 669
109. ПАТ БАЗИС 552
110. ПРАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
661

111. ПРАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

684

112. ПРАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

703

113. ПРАТ БАЛТСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА - 1

668

114. ПАТ БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» 63
115. ПАТ БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 148
116. АТ БАНК АВАНГАРД 137
117. ПАТ БАНК ВОСТОК 391
118. ПАТ БАНК ФОРВАРД 557
119. ПАТ БАРАНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 661
120. ВАТ БАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10513
159

121. ПРАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 699
122. ПРАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 702
123. ПРАТ БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
692

124. ПРАТ БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ 80
125. ТОВ БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД 307
126. ПРАТ БЕАРС 500
127. ПРАТ БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА 169
128. ПРАТ БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА 290
129. ПРАТ БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА 

СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА
653

130. ПРАТ БЕРДЯНСЬКБУД 726
131. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-

ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАНННЯ
670

132. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-
ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАНННЯ

676

133. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ 726

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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134. ПРАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 379
135. ПРАТ БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ
16

136. ПРАТ БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 213
137. ПАРТ БЗБН 224
138. ПРАТ БІАС 686
139. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «КИЇВ» 669
140. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ» 643
141. ПАРТ БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
333

142. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК 171
143. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ 

ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 
65

144. ПРАТ БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА 393
145. ПРАТ БЛАСТКО 434
146. ПРАТ БМУ №27 559
147. ПРАТ БОБРИНЕЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 331
148. ПАРТ БОБРОВИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО №17449
179

149. ПАТ БОГДАН МОТОРС 477
150. ПРАТ БОЛГРАД СОЛАР 207
151. ПРАТ БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 70
152. ПРАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
675

153. ПРАТ БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237 162
154. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС 675
155. ПРАТ БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ 219
156. ПАТ БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 125
157. ПАТ БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 202
158. ПАТ БТА БАНК 279
159. ПАРТ БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ» 344
160. ПАРТ БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ» 348
161. ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВЕ МІСТО» 90
162. ПАТ БУДІВЕЛЬНИК 312
163. ПАРТ БУДІВЕЛЬНИК 656
164. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИК-84 468
165. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 533
166. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 555
167. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 

№ 3
564

168. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 
№12 «ОДЕСБУД»

677

169. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 
№33

31

170. ПРАТ БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-2 60
171. ПРАТ БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5 61
172. ПРАТ БУДМАТЕРІАЛИ 508
173. ПРАТ БУДПОСЛУГИ 628
174. ПРАТ БУДПРОЕКТТРЕЙДІНГ 387
175. ПРАТ БУДПРОЕКТТРЕЙДІНГ 422
176. ПРАТ БУДСЕРВІС 142
177. ПАРТ БУДСЕРВІС 652
178. ПАТ БУРЛЮК 647
179. ПРАТ ВАДЕС 183
180. ПРАТ ВАДЕС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ 183
181. ПРАТ ВАЛКІВСЬКЕ АТП-16341 435
182. ПРАТ ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА 21
183. ПРАТ ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА 690
184. ПРАТ ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ВОГНЕТРИВІВ
77

185. ПАТ ВГП 98
186. ПАТ ВГП 152
187. ПАТ ВГП 313
188. ПАТ ВГП 592
189. ВДПІФ «УНІВЕР.УА/ВОЛОДИМИР 

ВЕЛИКИЙ:ФОНД ЗБАЛАНСОВАНИЙ» 
ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

525

190. ПРАТ ВЕГА ПЛЮС 686
191. ПАТ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ 

ЗАВОД
440

192. ТОВ ВЕОН ПЛЮС 527
193. ПАТ ВЕПР 589
194. ПРАТ ВЕРХНЬОВОДЯНЕ 697
195. ЗАТ ВЕРХНЬО-ХОРТИЦЬКИЙ 

АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
252

196. ПАТ ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО 
ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА 

470

197. ПАТ ВЕСКО 74

198. ПРАТ ВЕСНА-1 686
199. ПРАТ ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ 

СКЛОЗАВОД 
185

200. ПРАТ ВЗУТТЯ 379
201. ПРАТ ВИГОДСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 202
202. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ВIЛЬНА УКРАЇНА» 

КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»

332

203. ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС» 726
204. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ВОСХОД» 143
205. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-

ДРУК
332

206. ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ 
«ЕТАЛОН»

179

207. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 
«ВЕСНА-М»

691

208. ЗАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 
«УКРТОРГСЕРВІС»

61

209. ПРАТ ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП 89
210. ПАТ ВІДРАДНЕНСЬКЕ 713
211. ТОВ ВІЕЙБІ ЛІЗИНГ 255
212. ПАТ ВІЕС БАНК 230
213. ПРАТ ВІКТОРІЯ 170
214. ПРАТ ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС 678
215. ПРАТ ВІЛЬХОВАТКА 387
216. ПРАТ ВІЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
81

217. ТОВ ВІНД ПАУЕР 340
218. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОТРАНСЕРВІС 166
219. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС 204
220. ПРАТ ВІННИЦЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 
«ПРОМСІЛЬГОСПІЗОЛЯЦІЯ»

33

221. ПАРТ ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧО-РЕМОНТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

332

222. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «РЕМТЕХСІЛЬМАШ»

630

223. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «РЕМТЕХСІЛЬМАШ»

689

224. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ 
ЗАВОД

664

225. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ 
ЗАВОД

665

226. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 706
227. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ 

КОМБІНАТ
554

228. ПАТ ВІНТЕР 640
229. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 677
230. ПРАТ ВЛАСНИЙ СЕРВІС 200
231. ПРАТ ВОДАН 710
232. ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО 158
233. ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО 311
234. ПРАТ ВОЛИНЬВТОРМЕТ 228
235. ПРАТ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО 188
236. ПАТ ВОЛНА 650
237. ПРАТ ВОЛОДАРКА 309
238. ПАТ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ 

ЛЬОНОЗАВОД 
153

239. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД

266

240. ВАТ ВОСТОК 712
241. ПРАТ ВОТУМ 179
242. ПРАТ ВСК ІНШУРАНС ГРУП 168
243. ПРАТ ВСК ІНШУРАНС ГРУП 469
244. ВСПІФ «УНІВЕР.УА/МИХАЙЛО 

ГРУШЕВСЬКИЙ:ФОНД ДЕРЖАВНИХ 
ПАПЕРІВ» ТОВ «КУА «УНІВЕР 
МЕНЕДЖМЕНТ»

525

245. ВСПІФ «УНІВЕР.УА/ТАРАС 
ШЕВЧЕНКО:ФОНД ЗАОЩАДЖЕНЬ» ТОВ 
«КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

523

246. ВСПІФ «УНІВЕР.УА/ЯРОСЛАВ 
МУДРИЙ:ФОНД АКЦІЙ» ТОВ 
«КУА»УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

524

247. ПАТ ВТБ БАНК 192
248. ПАТ ВТБ БАНК 252
249. ПАТ ВТБ БАНК 253
250. ПАТ ВТОРИННІ РЕСУРСИ 352

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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251. ПРАТ ВТПХВ «ЯРОСЛАВНА» 227
252. ПРАТ ВФ УКРАЇНА 218
253. ПАТ ГАДЯЧГАЗ 61
254. ПРАТ ГАЗІНВЕСТ 183
255. ПАТ ГАЙВОРОНСЬКЕ АТП-13538 476
256. ПАРТ ГАЛИЧИНА 202
257. ПАТ ГАЛИЧФАРМ 312
258. ПАТ ГАЛИЧФАРМ 455
259. ПРАТ ГАЛІМПЕКС-КЛАВДІЇВСЬКА ФАБРИКА 

ЯЛИНКОВИХ ПРИКРАС
17

260. ПРАТ ГАЛНАФТОХІМ 179
261. ПРАТ ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ 556
262. ПРАТ ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА/

ГРУПА НАДРА
61

263. ПРАТ ГЕРКУЛЕС 624
264. ПАТ ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК 282
265. ПРАТ ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ. 144
266. ПРАТ ГІРНИК 200
267. ПРАТ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС 712
268. ПРАТ ГЛУХОВЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КАОЛІНОВИЙ 
КОМБІНАТ

639

269. ПРАТ ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ 625
270. ПРАТ ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПО 

ПРОЕКТУВАННЮ ЗАВОДІВ 
ТРАКТОРНОГО, АВТОМОБІЛЬНОГО ТА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

700

271. ПРАТ ГОРЛІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ 80
272. ПАТ ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 466
273. ВАТ ГОРОДЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОХІМ»
183

274. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ 
ЗАВОД

228

275. ПРАТ ГОРОДОЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 478
276. ПАТ ГОСПРОЗАХУНКОВА БАЗА 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ПОСТАЧАННЯ

439

277. ПАТ ГОСПРОЗАХУНКОВА БАЗА 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ПОСТАЧАННЯ

441

278. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» 220
279. ПРАТ ГОТЕЛЬ «САЛЮТ» 18
280. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ХАРКІВ» 414
281. ПАТ ГОТЕЛЬ МИР 701
282. ПРАТ ГРАВІТОН 545
283. ТОВ ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ 257
284. ПРАТ ГРАНДЕЛЕКТРО 214
285. ПП ГРАНОВІТ 662
286. ПРАТ ГРАФІЯ УКРАЇНА 78
287. ПРАТ ГРАФІЯ УКРАЇНА 575
288. ПРАТ ГРАФІЯ УКРАЇНА 575
289. ПРАТ ГРОНО-ТЕКС 216
290. ПРАТ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 

ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО - 
ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ АПК

639

291. ПРАТ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 
ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО - 
ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ АПК

691

292. ПРАТ ДАР’ЇВСЬКЕ РТП 693
293. ПРАТ ДАТАГРУП 37
294. ДАХК «АРТЕМ» 498
295. ПАТ ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ 314
296. ПРАТ ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН 

СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ
106

297. ПРАТ ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ 185
298. ПАТ ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА 

КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ 
317

299. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ 
БАНК УКРАЇНИ

555

300. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ 53
301. ПРАТ ДІ ЕМ ДІ 422
302. ПРАТ ДІ ЕМ ДІ 423
303. ПРАТ ДІ ЕМ ДІ 427
304. ПРАТ ДІАМАНТ 435
305. ПРАТ ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 80
306. ПАТ ДІВІ БАНК 104
307. ПРАТ ДІГ 213

308. ПРАТ ДІЖИТЕК-СЕРВІС 217
309. ПРАТ ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА 205
310. ТОВ ДІП ГРУП АЕРОПОРТ 472
311. ПАТ ДНІПРОАЗОТ 79
312. ПАТ ДНІПРОАЗОТ 83
313. ПАТ ДНІПРОАЗОТ 86
314. ПАТ ДНІПРОВАЖМАШ 390
315. ПАТ ДНІПРОВАЖМАШ 417
316. ПАТ ДНІПРОВАЖМАШ 421
317. ПРАТ ДНІПРОВСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
383

318. ПРАТ ДНІПРОВСЬКА ХВИЛЯ 525
319. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ 

КОМБІНАТ
654

320. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

375

321. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
ЗАВОД

402

322. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ 

460

323. ПРАТ ДНІПРОВСЬКПРОМБУД 641
324. ПРАТ ДНІПРОЕКСКАВАЦІЯ ПЛЮС 710
325. ПРАТ ДНІПРОМЕТИЗ 25
326. ПАТ ДНІПРОМЕТРОБУД 373
327. ПРАТ ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ 414
328. ПРАТ ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ 433
329. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246
630

330. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 428
331. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ 

ЗАВОД
378

332. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ 
ЗАВОД

379

333. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

702

334. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ

380

335. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ

381

336. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ

389

337. ПРАТ ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ 471
338. ПРАТ ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 531
339. ПРАТ ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 531
340. ПРАТ ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 535
341. ПРАТ ДНІСТЕР-ЖИТТЯ 179
342. ПРАТ ДОБРОБУТ 661
343. ПРАТ ДОБРЯНКА 665
344. ПАТ ДОЙЧЕ БАНК ДБУ 199
345. ПАТ ДОЙЧЕ БАНК ДБУ 267
346. ПРАТ ДОЛИНКА 645
347. ПРАТ ДОЛИНКА 652
348. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ 187
349. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 221
350. ПРАТ ДОНБАСХОЛДИНГ 66
351. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ 

ЗАВОД
626

352. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
ЗАВОД №2

626

353. ПАТ ДОНРИБКОМБІНАТ 655
354. ПРАТ ДОСЛІДНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-

ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО 
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО 
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

251

355. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ 
ЗАВОД

658

356. ДП ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ІЛЛІЧ-АГРО 
ДОНБАС ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ 
ІЛЛІЧА 

220

357. ДП ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ІНТЕРГАЛ-
БУД ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ІНТЕРГАЛ 

90

358. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

627

359. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

629

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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360. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 261
361. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 266
362. ПРАТ ДРУЖБА. 711
363. ПРАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 71
364. ПРАТ ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 

ВИРОБІВ
193

365. ПАТ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО 272
366. ПАТ ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО 151
367. ТОВ ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ 340
368. ПАТ ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ 310
369. ПАТ ДТЕК КРИМЕНЕРГО 172
370. ПАТ ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ 467
371. ПРАТ ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ 340
372. ПРАТ ДТР 37
373. ПРАТ ЕВВІВА 435
374. ПРАТ ЕДЕМ 427
375. ПРАТ ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА КРЕОМА-

ФАРМ
180

376. ПРАТ ЕКОСЕЙВ 630
377. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 316
378. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 325
379. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД МЕТАЛІСТ 
61

380. ТОВ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СЕРВІС» 264
381. ПРАТ ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ 186
382. ПАТ ЕЛЕКТРОМАШИНА 392
383. ПРАТ ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС 229
384. ПРАТ ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС 347
385. ПРАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ.А.М.КУЗЬМІНА
624

386. ПРАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 685
387. ПРАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 713
388. ПРАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 714
389. ПРАТ ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД 465
390. ПАТ ЕЛЕКТРОПРИЛАД 48
391. ПРАТ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ 695
392. ПРАТ ЕЛЕКТРОЩИТ 658
393. ПРАТ ЕЛЕМЕНТ 667
394. ПРАТ ЕЛЕМЕНТ 684
395. ПРАТ ЕЛМІЗ 141
396. ПРАТ ЕЛСІТОН 639
397. ПАТ ЕЛЬВОРТІ 694
398. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «БАРВІНОК» 414
399. ПАТ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 172
400. ТОВ ЕНЕРГОІНВЕСТ 219
401. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТБУД 514
402. ТОВ ЕНЕРГОКОМПЛЕКС 381
403. ПАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ 687
404. ПРАТ ЕНЕРГООБЛІК 387
405. ПРАТ ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА 218
406. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 
29

407. ПРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

335

408. ПРАТ ЕНЕРГОПРОМБУД 21
409. ПРАТ ЕНЕРГОПРОМІНВЕСТ 63
410. ПРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ 250
411. ПРАТ ЕР ЛІКІД ЄНАКІЄВЕ 333
412. ПРАТ ЕРА ТДЛ 678
413. ПРАТ ЕРСТЕ ІНВЕСТ ҐРУППЕ 696
414. ПРАТ ЕРСТЕ ІНВЕСТ ҐРУППЕ 697
415. ПРАТ ЕСМА 134
416. ПРАТ ЕСМА 337
417. ПРАТ ЕСТІ КОЛОР СЕРВІС 652
418. ТОВ ЕСУ 543
419. ПРАТ ЕТНОПРОДУКТ 673
420. ПРАТ ЕФЕС УКРАЇНА 335
421. ПРАТ ЄВРАЗ ДМЗ 377
422. ПРАТ ЄВРАЗ ЮЖКОКС 382
423. ТОВ ЄВРАЗІЯ-СЕРВІС 59
424. ПРАТ ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА 657
425. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 

СТРАХУВАННЯ 
198

426. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 556
427. ПРАТ ЄВРОТЕК 715
428. ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА 419
429. ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА 419
430. ПРАТ ЖЕСТ 374

431. ТОВ ЖИТЛО КИЯНАМ 220
432. ПРАТ ЖИТЛОВИК 331
433. ПАТ ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ 179
434. ПАТ ЖИТОМИРГАЗ 448
435. ПАТ ЖИТОМИРМОЛОКО 646
436. АТ ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО 25
437. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ 

МАТЕРІАЛІВ «ТЕТЕРІВ»
551

438. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 680
439. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 683
440. ПАТ ЖЛК-УКРАЇНА 43
441. ПРАТ ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» 159
442. ПАТ ЗАВОД «ЕКВАТОР» 707
443. ПАТ ЗАВОД «ЕКВАТОР» 711
444. ПАТ ЗАВОД «МАЯК» 475
445. ПРАТ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 382
446. ПАТ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 438
447. ЗАВОД «НАДІЯ» 394
448. ПАТ ЗАВОД «ТОЧМАШ» 56
449. ПАТ ЗАВОД «ТОЧМАШ» 57
450. ПАТ ЗАВОД «ТОЧМАШ» 62
451. ПРАТ ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН 701
452. ПРАТ ЗАВОД БУДГІДРОПРИЛАД 423
453. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1 21
454. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1 24
455. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1 25
456. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1 261
457. ПРАТ ЗАВОД ВЕЛИКОПАНЕЛЬНОГО 

ДОМОБУДУВАННЯ
695

458. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1 305
459. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ - 5
677

460. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ № 11

702

461. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ №1

641

462. ПАТ ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ 
АЕРОПОРТІВ

412

463. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 
УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ

666

464. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ 
УКРСТАЛЬ ДНІПРО

257

465. ПАТ ЗАВОД ПРОМЗВ’ЯЗОК 441
466. ПРАТ ЗАВОД СУПУТНИК 34
467. ПРАТ ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО 81
468. ПРАТ ЗАВОД ФРУНЗЕ 651
469. ПРАТ ЗАВОД ФРУНЗЕ 691
470. ПРАТ ЗАВОД ФРУНЗЕ 691
471. ПАТ ЗАКАРПАТГАЗ 49
472. ПАТ ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО 707
473. ПАТ ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО 710
474. ПАРТ ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ 325
475. ВАТ ЗАКАРПАТОБЛТАРА 229
476. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО 155
477. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО 158
478. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ-АВТО 347
479. ПАТ ЗАЛІЩИКИГАЗ 322
480. ЗАЛІЩИЦЬКЕ ВАТ «АГРОПРОМТЕХНІКА» 645
481. ПРАТ ЗАПОРІЖБІОСИНТЕЗ 682
482. ПРАТ ЗАПОРІЖБУДМАШ 682
483. ПРАТ ЗАПОРІЖЕНЕРГОЧОРМЕТ 690
484. ПРАТ ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС 711
485. ПРАТ ЗАПОРІЖКОКС 508
486. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 230
487. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 544
488. ПРАТ ЗАПОРІЖТУРИСТ 64
489. ПРАТ ЗАПОРІЖШЛЯХБУД 695
490. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА 

КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»
678

491. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 12329

537

492. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 12329

539

493. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 695
494. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ 257
495. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ 

ЗАВОД
172
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496. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ 
ЗАВОД

732

497. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

698

498. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 
«ПЕРЕТВОРЮВАЧ»

254

499. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ

698

500. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ 627
501. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 

ЗАВОД
525

502. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 19
503. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 

ЗАВОД
663

504. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ 681
505. ПРАТ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ГІРНИЧА 

КОМПАНІЯ
504

506. ПАТ ЗБАРАЖГАЗ 343
507. ПАТ ЗБАРАЖГАЗ 343
508. ПРАТ ЗБАРАЗЬКЕ АТП-16140 638
509. ВАТ ЗБОРІВСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 10
624

510. ПРАТ ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ 
КОМБІНАТ

562

511. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКЕ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД»

429

512. ПРАТ ЗЕВС КЕРАМІКА 215
513. ПРАТ ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА 388
514. ПАТ ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «АКУСТИКА» 645
515. ПРАТ ЗОЛОТИЙ КАРАВАЙ 710
516. ТОВ ЗОЛОТОНІСЬККИЙ МАСЛОРОБНИЙ 

КОМБІНАТ
461

517. ПРАТ ЗОЛОТОНОШААГРОПОСТАЧ 351
518. ПАТ ЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 179
519. ПАТ ЗОРЯ 70
520. ПАРТ ЙОСИПІВСЬКЕ 173
521. ПАРТ ЙОСИПІВСЬКЕ 309
522. ПРАТ ІБК «АВАНТАЖ» 435
523. ПРАТ ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 338
524. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

КАР’ЄР 
353

525. ПРАТ ІВАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №2

70

526. ПРАТ ІВАНОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 683
527. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ 

ЗАВОД
338

528. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ 165
529. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКШКІРСИРОВИНА 207
530. ПАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-

КАРТОННИЙ КОМБІНАТ
537

531. ПРАТ ІЗЮМСЬКЕ 166
532. ПРАТ ІМ.ПОКРИШЕВА 728
533. ПРАТ ІМПЕРІЯ-С 396
534. ПРАТ ІМПУЛЬС 379
535. ПАТ ІМТОКС 435
536. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «РЕГІОН-

КАПІТАЛ»
338

537. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «XXІ 
СТОЛІТТЯ»

210

538. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ 
КОНСАЛТИНГ 

173

539. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ 
КОНСАЛТИНГ 

310

540. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ 
КОНСАЛТИНГ 

327

541. ПРАТ ІНВЕСТОР 644
542. ПАТ ІНГУЛ 709
543. ПАТ ІНГУЛ 709
544. ПРАТ ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
106

545. ПРАТ ІНДРІ 683
546. ПАТ ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»
258

547. ВАТ ІННОВАЦІЙНО-ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 
«ГОСПРОЗРАХУНОК»

81

548. ПАТ ІНСТИТУТ (ЦЕНТР) КОМПЛЕКСНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ПРОБЛЕМ

219

549. ПРАТ ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ 
ЕНЕРГОНОСІЇВ

264

550. ПРАТ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ

65

551. ПАТ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ 32
552. ПРАТ ІНТЕРКЕРАМА 396
553. ПРАТ ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР 388
554. ПРАТ ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ 710
555. ПРАТ ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ 725
556. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ
434

557. ПАТ ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 
ТРУБНИЙ ЗАВОД

502

558. ПАТ ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 
ТРУБНИЙ ЗАВОД

504

559. ПРАТ ІНТЕРХІМ 382
560. ПРАТ ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ 698
561. ПРАТ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ГРУПА 

«ТЕЛЕГРАФЪ»
210

562. ПРАТ ІРОКС 338
563. ПРАТ ІСА-ЮНІОН 651
564. ПРАТ ІСА-ЮНІОН 695
565. ПРАТ ІСКОЖ-2000 712
566. ПРАТ ІСКРА. 87
567. ПАТ ІСРЗ 207
568. ТОВ К.А.Н. 315
569. ПРАТ КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
650

570. ПРАТ КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

669

571. ПРАТ КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ 
«ЧЕКСІЛ»

82

572. ПРАТ КАМІНЬ-КАШИРСЬКА ПМК 70 182
573. ПАТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ 732
574. ПАРТ КАМ’ЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17142
159

575. ПРАТ КАНІВРИБА 422
576. ПАТ КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ 292
577. ПРАТ КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
466

578. ПРАТ КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

593

579. ПРАТ КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ 263
580. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД 
475

581. ПРАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 629
582. ПРАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 633
583. ПРАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 633
584. ПРАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 691
585. ПРАТ КАРПАТІЯ ТУР 692
586. ПРАТ КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ 712
587. ПРАТ КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ 662
588. ПАТ КАТП-2006 698
589. ПАТ КАХОВСЬКЕ АТП 16555 507
590. ПАТ КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 217
591. ПРАТ КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 324
592. ТОВ КАШТАНОВЕ МІСТО 188
593. ПАТ КБ «ГЛОБУС» 291
594. ПРАТ КВАДРАТ УКРАЇНА 210
595. ПРАТ КВАНТОР 630
596. ПРАТ КВІТИ УКРАЇНИ 67
597. ПРАТ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА 

СІЛЬГОСПТЕХНІКА
261

598. ПРАТ КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ 508
599. ПРАТ КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ 526
600. ПРАТ КИЇВГАЗ 139
601. ПРАТ КИЇВГІДРОМОНТАЖ 662
602. ТОВ КИЇВГУМА 472
603. ПАТ КИЇВГУМА 554
604. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 346
605. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 349
606. ПАРТ КИЇВМЕДРЕМБУД 180
607. ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 324
608. ПАТ КИЇВОБЛГАЗ 225
609. ПРАТ КИЇВ-ОДЯГ 165
610. ПАТ КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ 207
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611. ПАТ КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ 526
612. ТОВ КИЇВРЕСУРСБУД 90
613. ПРАТ КИЇВРИБГОСП 670
614. ПАТ КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ 

«РАПІД»
265

615. ПРАТ КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА 
БІРЖА 

46

616. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 1010

86

617. ПРАТ КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

143

618. ПРАТ КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

284

619. ВАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МЕНАС»

359

620. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД 498
621. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОК 180
622. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
250

623. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 
«ДАРНИЦЬКИЙ» 

464

624. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

180

625. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ 
КОМБЫНАТ 

129

626. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ 
КОМБЫНАТ 

136

627. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД 670
628. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД 723
629. АТ КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» 

96

630. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЗАВОД

155

631. ПРАТ КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ 498
632. ПРАТ КИЇВХАРЧОБУД 215
633. ПАТ КИЇВХЛІБ 329
634. ПАТ КИЇВЦУКОР П 505
635. ПРАТ КИСЕЛІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
571

636. ПАРТ КІНОЕКРАН 315
637. ПРАТ КІНТО 209
638. ПРАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 94
639. ПАТ КІРОВОГРАДОЛІЯ 310
640. ПАТ КІРОВОГРАДОЛІЯ 466
641. ПАТ КІРОВОГРАДОЛІЯ 467
642. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

ОБЛСІЛЬКОМУНГОСП
333

643. ПАТ КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» 378
644. ПРАТ КНИЖКОВА ДРУКАРНЯ НАУКОВОЇ 

КНИГИ
548

645. ТОВ КОВЧЕГ 167
646. ПРАТ КОЗЛІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 639
647. ПРАТ КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 185
648. ПРАТ КОЛОМИЙСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
180

649. ПАТ КОЛОМИЯІНБУД 185
650. ПРАТ КОЛОС. 227
651. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ 

КАПІТАЛ»
385

652. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 174
653. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 336
654. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 338
655. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 446
656. ПРАТ КОМЕРЦІЯ 638
657. ПАРТ КОМІНТЕРН 308
658. ПРАТ КОМІНТЕРН 457
659. ПАТ КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА» 628
660. ПАРТ КОМПАНІЯ БАРВІНОК 350
661. ТОВ КОМПАНІЯ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 36
662. ПРАТ КОМПАНІЯ РОСТОК 146
663. ПРАТ КОМПАНІЯ РОСТОК 249
664. ПРАТ КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ 

М’ЯСОКОМБІНАТ
388

665. ПАТ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР 387
666. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 

«ХАРКІВ’ЯНКА»
416

667. ПАТ КОННЕКТОР 424
668. ПРАТ КОНСТАР 427
669. ПРАТ КОНСТАР 436
670. ПРАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 

«ТРАНСПОРТЕР»
387

671. ТОВ КОНЦЕРН «СІМЕКС-АГРО» 319
672. ПРАТ КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» 141
673. ПРАТ КООПЗОВНІШТОРГ 559
674. ПРАТ КОРІС УКРАЇНА 35
675. ПРАТ КОРІС УКРАЇНА 38
676. ПРАТ КОРІС УКРАЇНА 39
677. ПАРТ КОРОСТЕНСЬКА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ
180

678. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ 180
679. ПАРТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ 219
680. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
164

681. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 465
682. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 663
683. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР 201
684. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 180
685. ПРАТ КОРЧУВАТСЬКИЙ 217
686. ПРАТ КОСМОС 135
687. ПАТ КОСТРИЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ 

БУДМАТЕРІАЛІВ
409

688. ПРАТ КП В УКРАЇНІ 186
689. ПРАТ КРАСНОГРАДСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 712
690. ПАТ КРЕАТИВ ГРУП 458
691. ПАТ КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 142
692. ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК5 6
693. ПАТ КРЕДОБАНК 288
694. ТОВ КРЕДО-СТОЛИЦЯ 722
695. ПАТ КРЕМЕНЕЦЬГАЗ 35
696. ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ 275
697. ПРАТ КРЕМЕНЧУКМ’ЯСО 64
698. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТРИКОТАЖНА 

ФАБРИКА 
335

699. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВЗУТТЄВЕ 
ВИРОБНИЧЕ-ТОРГІВЕЛЬНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ

160

700. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВЗУТТЄВЕ 
ВИРОБНИЧЕ-ТОРГІВЕЛЬНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ

174

701. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВЗУТТЄВЕ 
ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ

182

702. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 
«КВАРЦ»

546

703. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД 
КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

677

704. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД 
КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

725

705. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 
ВИРОБІВ

138

706. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО 
ВУГЛЕЦЮ

189

707. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО 
ВУГЛЕЦЮ

198

708. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО 
ВУГЛЕЦЮ

342

709. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД 335
710. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 595
711. ПРАТ КРИВОРІЖГАЗБУД 36
712. ПАТ КРИВОРІЖХЛІБ 393
713. ПАТ КРИВОРІЖХЛІБ 394
714. ПРАТ КРИВОРІЗЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 698
715. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1 390
716. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1 393
717. ПАТ КРИСТАЛБАНК 190
718. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
132

719. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

144

720. ПАТ КСУ «ТЕХМОНТАЖ» 648
721. ПРАТ КУА «КАРПАТИ-ІНВЕСТ» 321
722. ПРАТ КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» 215
723. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
182

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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724. ПРАТ КУРОРТ-ГОТЕЛЬ 31
725. ТОВ КУРОРТЕНЕРГОІНВЕСТ 683
726. ПРАТ КУРС 182
727. ПАТ ЛАВР 574
728. ПАТ ЛАВР 578
729. ПРАТ ЛАКМА 697
730. ПАТ ЛАКТІС 640
731. ПРАТ ЛАНОВЕЦЬКЕ СПЕЦАТП-1904 667
732. ТОВ ЛД-ПЕРСПЕКТИВА 167
733. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
456

734. ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ 
КІЛЕЦЬ

62

735. ПАТ ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР’ЄР 549
736. ПАТ ЛЕМЕШІВСЬКЕ 693
737. ПАТ ЛИПОВЕЦЬАГРОТЕХСЕРВІС 302
738. ПРАТ ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА 

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ
17

739. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ 203
740. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ 594
741. ПАРТ ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА 182
742. ПРАТ ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА 321
743. ПРАТ ЛІГО 724
744. ДП ЛІДЕР-2000 638
745. ПРАТ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «СПРИЯННЯ» 186
746. ПРАТ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ 

«УКРТРАНСЛІЗИНГ» 
732

747. ПРАТ ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ 186
748. ПРАТ ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА 374
749. ПАТ ЛОЗІВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 653
750. ПРАТ ЛУКОР 268
751. ПРАТ ЛУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО 

УСТАТКУВАННЯ 
340

752. ПРАТ ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536 548
753. ПРАТ ЛЮБОТИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 527
754. ПРАТ ЛЮКС 80
755. ВАТ ЛЬВІВАГРОТРАНССЕРВІС 314
756. ПАТ ЛЬВІВГАЗ 281
757. ПРАТ ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС 706
758. ПРАТ ЛЬВІВМЕТАЛ 218
759. ПРАТ ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО 377
760. ПРАТ ЛЬВІВОРГРЕС 186
761. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 24654
658

762. ПРАТ ЛЬВІВСЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ

185

763. ЛЬВІВСЬКЕ ПРАТ «ГАЛАНТ» 653
764. ПАРТ ЛЬВІВСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ 

КОМБІНАТ
145

765. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ 653
766. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБІВ №1
670

767. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ВИРОБІВ №2

218

768. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 
ЗАВОД

679

769. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ 
РИБНИЙ КОМБІНАТ

186

770. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ «НА РИНКУ» 685
771. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ «НА РИНКУ» 686
772. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 20
773. ПРАТ МАГІСТРАЛЬ 396
774. ПРАТ МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ВОГНЕТРИВІВ
187

775. ПРАТ МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ВОГНЕТРИВІВ

662

776. ПРАТ МАЙСТЕР БРОК 181
777. ПРАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 140
778. ПРАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 161
779. ПАТ МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 457
780. ПАТ МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 472
781. ТОВ МАКСИМУМ 482
782. ТОВ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «БРОКЕРСЬКА 

ФІРМА «БАСТМА»
66

783. ПРАТ МАЛИНОВЕ 39
784. ПРАТ МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-

ВАЙДМАНН 
278

785. ПРАТ МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ 
КАР’ЄР 

213

786. ПРАТ МАНЕВИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«РОДЮЧІСТЬ» 

470

787. ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ

410

788. ПРАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ 
ЗАВОД

388

789. ПРАТ МАРІУПОЛЬ-АВТО 621
790. ПРАТ МАРІУПОЛЬ-АВТО 656
791. ПАТ МАРІУПОЛЬГАЗ 509
792. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА ПАНЧІШНА ФАБРИКА 627
793. ПРАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ 

КОМБІНАТ
675

794. ПРАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА

537

795. ТОВ МАРТІН 184
796. ПРАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» 184
797. ПАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ТИСА» 212
798. ПРАТ МАШТОРГІНВЕСТ 724
799. ПРАТ МДЄ-2001 260
800. ПАТ МЕГАБАНК 705
801. ТОВ МЕГАІНВЕСТБУД 697
802. ПРАТ МЕГАНОМ 327
803. ПРАТ МЕГА-РЕСУРС 270
804. ПРАТ МЕГА-ТРЕЙД 710
805. ПРАТ МЕДІНВЕСТПРОЕКТ 64
806. ПРАТ МЕЛАВТОТРАНС 642
807. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬБУД 692
808. ЗАТ МЕЛІТОПОЛЬСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 677
809. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №4
726

810. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО З 
ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ

656

811. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР 678
812. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 654
813. ПРАТ МЕНЕДЖЕР 173
814. ПРАТ МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ 81
815. ПРАТ МЕРЕЖА-СЕРВІС 382
816. ВАТ МЕРИДІАН 585
817. ПРАТ МЕРИДІАН-РП 690
818. ПРАТ МЕТАЛІСТ 269
819. ПП МЕТАЛ-СЕРВІС 672
820. ПРАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 

«АЗОВСТАЛЬ»
45

821. ПРАТ МЕТАЛУРГМАШ 677
822. ПРАТ МЕТАЛУРГПРОМЖИТЛОБУД 654
823. ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 437
824. ПРАТ МЕТКОР 333
825. ПРАТ МЕТРОБУД 184
826. ПРАТ МЕТХІМ 213
827. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
557

828. ПАТ МИЛОВАРНИЙ КОМБІНАТ 388
829. ПРАТ МИРГОРОДКУРОРТ 86
830. ПАТ МИРНИЙ 681
831. ПРАТ МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМТЕХ»
396

832. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ 
ІСТОРІЙ

203

833. ПРАТ М-ІНВЕСТ 646
834. ТОВ МКМ 216
835. ПАРТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АТП 10508 171
836. ПАРТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АТП 10508 330
837. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ 

ЗАВОД
648

838. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ 
ЗАВОД

649

839. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ 
ЗАВОД

674

840. ПРАТ МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА 215
841. СПРАТ МОЇВСЬКЕ 17
842. ПРАТ МОЛОЧАНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО З 
ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ

714
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843. ПРАТ МОЛОЧАНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО З 
ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ

725

844. ПРАТ МОНДЕЛІС УКРАЇНА 62
845. ПРАТ МОНОМАХ 43
846. ПРАТ МОНТАЖСЕРВІС 677
847. ПРАТ МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ 270
848. ПРАТ МОСТОБУД 219
849. ПРАТ МОСТОБУД ЮА 698
850. ПРАТ МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ-3 269
851. ПАТ МОСЬПАНІВСЬКЕ 414
852. ПАТ МОТОР СІЧ 78
853. ПАТ МОТОР-БАНК 727
854. ПРАТ МРІЯ 333
855. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 622
856. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 622
857. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 3 622
858. ПРАТ МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ 339
859. ВАТ М’ЯСОМОЛТОРГ 334
860. ПРАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ 37
861. ПРАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ 89
862. ПРАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ 91
863. ПРАТ НАДЄЖДА 8
864. ПРАТ НАДЄЖДА 17
865. ПАТ НАДРА УКРАЇНИ 468
866. ПАТ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 256
867. ПРАТ НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ 229
868. ПРАТ НАУКОВО – ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОАВТОМАТ»
655

869. ПРАТ НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ТЕСТ»

590

870. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»

530

871. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»

532

872. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»

534

873. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«СОЗИДАТЕЛЬ»

380

874. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ЕТАЛ»

211

875. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД»

567

876. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СПЕЦВУГЛЕМАШ» 

269

877. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 
ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР

430

878. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД 

450

879. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ

703

880. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
«ВЕКТОР» 

328

881. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ 

132

882. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ГІРНИЧОРУДНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ З ДОСЛІДНИМ 
ЗАВОДОМ 

318

883. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ГІРНИЧОРУДНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ З ДОСЛІДНИМ 
ЗАВОДОМ 

470

884. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС 
«ЦЕМЕНТ»

388

885. ПРАТ НАФТОАВТОМАТИКА 64
886. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 

УКРАЇНИ
316

887. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ

473

888. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ

500

889. ПРАТ НВО «АГРОКОМПЛЕКС» 259
890. ПАТ НВП «РАДІЙ» 501
891. ПРАТ НВП «СИСТЕМА» 336
892. ПРАТ НДІМЕХМОНТАЖ 459
893. ПРАТ НЕО ВІТА 34
894. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 211
895. ПРАТ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС 211
896. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 212
897. ТОВ НІКА 181
898. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ
533

899. ПРАТ НОВА СИСТЕМА 402
900. ПРАТ НОВА СИСТЕМА 402
901. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 186
902. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 209
903. ПРАТ НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 69
904. ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
334

905. ПРАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ 
ЛЬОНОЗАВОД

311

906. ПРАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 129
907. ЗАТ НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СТАНЦІЯ 

ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
654

908. ТОВ НОВООДЕСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 508
909. ПРАТ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ 

ЗАВОД
405

910. ПРАТ НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 23
911. ПРАТ НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 
227

912. ВАТ НОВОСІЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД

624

913. ПАТ НОВОУШИЦЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 182
914. ПРАТ НПО ДНІПРОПРЕС 376
915. ПРАТ ОБ’ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ОСК РЕЗЕРВ»
255

916. ПАРТ ОБ’ЄДНАННЯ ПРОГРЕС 187
917. ПРАТ ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ 326
918. ПРАТ ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ 651
919. ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 211
920. ПРАТ ОБЛШЛЯХРЕМБУД 260
921. ПРАТ ОБРІЙ ІНК 156
922. ПРАТ ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 526
923. ПРАТ ОВОЧТОРГ 652
924. ПАТ ОВРУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 676
925. ПАТ ОВРУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 679
926. ПРАТ ОГНЕУПОРНЕРУД 66
927. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 681
928. ПАТ ОДЕСАВТОТРАНС 345
929. ПРАТ ОДЕСАГРОШЛЯХБУД 67
930. ЗАТ ОДЕСАКОНДИТЕР 208
931. ПАТ ОДЕСАОБЛПОСТАЧЗБУТ 67
932. ПАТ ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ 57
933. ПАТ ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ 157
934. ПРАТ ОДЕСЦИВІЛЬПРОЕКТ 208
935. ПРАТ ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ
103

936. ПРАТ ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ 350
937. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-

СВЕДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ
304

938. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-
СВЕДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ

308

939. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 656
940. ПРАТ ОДЯГ 140
941. ПРАТ ОЗЕРНЯНСЬКИЙ АГРОПРОМТЕХСЕРВІС 218
942. ПАТ ОКСАНА ПЛЮС 289
943. ПАТ ОКСІ БАНК 44
944. ПРАТ ОКТЯБРЬ 329
945. ПАТ ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ №42
401

946. ПАТ ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ №42

403

947. ПАТ ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВЕ-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ №42

404

948. ПРАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ФАБРИКА 
ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ

187

949. ПРАТ ОЛЕКСАНДРІЙСКЕ ПІДПРИЄМСТВО З 
ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ В ТВАРИННИЦТВІ

218

950. ПРАТ ОЛЕКСІЇВСЬКЕ 334
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951. ПРАТ ОМІКРОН 624
952. ПРАТ ОПІЛЛЯ 702
953. ПРАТ ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВО-

ПОБУТОВА ФІРМА «ЗАКАРПАТМЕБЛІ»
683

954. ПРАТ ОРАНТА 216
955. ПРАТ ОРІХІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 715
956. ПРАТ ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 229
957. ПРАТ ОТІ 218
958. ПРАТ ОТІС 213
959. ПРАТ ОТІС 319
960. ПРАТ ОУШЕН ЕНЕРДЖІ ГРУП 181
961. ПРАТ ОХОЧЕ 436
962. ПРАТ ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 87
963. ПРАТ ПАВЛОГРАДХЛІБ 414
964. ПРАТ ПАКЕТ 78
965. ПРАТ ПАРАСОЛЬ 162
966. ПРАТ ПАРАСОЛЬ 301
967. ПРАТ ПАРИТЕТ 545
968. ПАТ ПАРК-АВТО 425
969. ПАТ ПАРК-АВТО 426
970. ПРАТ ПАСАТ 498
971. ПАТ ПАТ КИЇВЕНЕРГО 358
972. ПРАТ ПВБКІ 215
973. ПАТ ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 418
974. ПАРТ ПЕРЕМИШЛЯНИ АГРОПОСТАЧ 218
975. ПРАТ ПЕРЕМОГА 314
976. ПРАТ ПЕРЕМОГА 471
977. ПАТ ПЕРЕСІЧАНСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
441

978. ПРАТ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОПОЛІС»

43

979. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 
№92»

76

980. ПРАТ ПЕРСПЕКТИВА 388
981. ПАТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 

БАНК
553

982. ПРАТ ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП 599
983. ПРАТ ПЕЧАНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
61

984. ПАТ ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ 396
985. ПАТ ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ 680
986. ПАТ ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ 681
987. ПРАТ ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ 332
988. ПРАТ ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД 728
989. ПРАТ ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
45

990. ПАТ ПІВНІЧТРАНС 311
991. ПРАТ ПІДВОДТРУБОПРОВІД 181
992. ПАТ ПІДГІР’Я 219
993. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО ВТОРСПЛАВ 436
994. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ЕЛЕКТРОННИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА 
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

413

995. ТОВ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ 
ІНВЕСТИЦІЄЮ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КИЇВ СЕКЮРІТІЗ ГРУП» 

227

996. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 9
997. ПРАТ ПІРОТЕКС 673
998. ПІФ «УНІВЕР.УА/СКІФ:ФОНД ЗОЛОТА» 

ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»
523

999. ПРАТ ПЛАТАН ПЛЮС 66
1000. ПАТ ПЛЕМЗАВОД “СТЕПНОЙ” 642
1001. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «БОРТНИЧІ» 210
1002. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА« 635
1003. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА» 639
1004. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
716

1005. ПАТ ПЛЕМПТАХОРАДГОСП «БРОВАРСЬКИЙ» 595
1006. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ» 723
1007. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ» 724
1008. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ» 724
1009. ПРАТ ПЛУТОН 698
1010. ПРАТ ПЛУТОН 702
1011. ПРАТ ПМК-167 631
1012. ПАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПОЛІМЕРНОЇ 

СИРОВИНИ І МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ 
«ПОЛІМЕТ»

621

1013. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«КОЗОВАГАЗ»

45

1014. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«МИКОЛАЇВГАЗ»

506

1015. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«МОНАСТИРИСЬКГАЗ»

631

1016. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ТЕРЕБОВЛЯГАЗ»

641

1017. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЧЕРКАСИГАЗ»

560

1018. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЧОРТКІВГАЗ»

647

1019. ПТ ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД 
ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ 

337

1020. ПАТ ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ 704
1021. ПАТ ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
431

1022. ПАТ ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ

433

1023. ПРАТ ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 210
1024. ПРАТ ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
210

1025. ПРАТ ПОЛІНОМ 214
1026. ПАТ ПОЛОГІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 12337
722

1027. ПРАТ ПОЛТАВА-АВТО 131
1028. ПРАТ ПОЛТАВА-АВТО 205
1029. ПРАТ ПОЛТАВА-АВТО 337
1030. ПРАТ ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ 87
1031. ПРАТ ПОЛТАВАСАДВИНМАРКЕТ 260
1032. ПАТ ПОЛТАВАХОЛОД 126
1033. ПРАТ ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 581
1034. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ 64
1035. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ 

ЗАВОД
57

1036. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ 
ЗАВОД

64

1037. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

5

1038. ПАРТ ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ 568
1039. ПРАТ ПОЛЬОТ 710
1040. ПАТ ПОТЕНЦІАЛ 303
1041. ПРАТ ПРЕСТИЖ ГРУП 43
1042. ПРАТ ПРИАЗОВКУРОРТ 694
1043. ПРАТ ПРИАЗОВКУРОРТ 717
1044. ПРАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВТОРКОЛЬОРМЕТ» 
227

1045. ПРАТ ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ»

678

1046. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА 706
1047. ПРАТ ПРИДУНАЙСЬКИЙ 688
1048. ВАТ ПРИМОРСЬКЕ РАЙОННЕ 

ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

661

1049. ПРАТ ПРИОЗЕРНЕ 2 211
1050. ПРАТ ПРІНКОМ 201
1051. ТОВ ПРО ТЕК ВІКНА УКРАЇНА 313
1052. ПРАТ ПРОГРЕС 394
1053. ПРАТ ПРОГРЕС 478
1054. ПРАТ ПРОДТОРГСЕРВІС 270
1055. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
«МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА»

381

1056. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
«МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА»

404

1057. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ 
ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»

527

1058. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦБУРБУД»

254
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1059. ПРАТ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
МАШИНОБУДУВАННЯ

425

1060. ПРАТ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
МАШИНОБУДУВАННЯ

427

1061. ПРАТ ПРОМАВТОІНВЕСТ 508
1062. ПРАТ ПРОМВИБУХ 686
1063. ПРАТ ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА 216
1064. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ - ТЕЛЕКОМ 152
1065. ПРАТ ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНЬ» 214
1066. ТОВ ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ 697
1067. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 414
1068. ПРАТ ПРОМКОМПЛЕКТ 436
1069. ПРАТ ПРОМО ГРУП 657
1070. ПРАТ ПРОМО ГРУП 660
1071. ПРАТ ПРОМО ГРУП 689
1072. ПРАТ ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 331
1073. ПРАТ ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» 638
1074. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» 514
1075. ПАТ ПТАХОФАБРИКА «РАЖНІВСЬКА» 675
1076. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА» 92
1077. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА 646
1078. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА 649
1079. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА 671
1080. ПРАТ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ГУСАРІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 
ФОРМУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

435

1081. ПАРТ ПУСКОНАЛАДКА 334
1082. ПРАТ РАДОМИШЛЬСЬКИЙ «АГРОХІМ» 688
1083. ПРАТ РАДОМИШЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД 
214

1084. ПАТ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 339
1085. ПАТ РАЙПОБУТКОМБІНАТ 219
1086. ПРАТ РАМБУРС 336
1087. ПАТ РАССВЕТ 640
1088. АТ РАССВЕТ 665
1089. ПРАТ РАТНІВСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
469

1090. ПРАТ РАФАЛІВСЬКЙ КАРЄ’Р 137
1091. ПАТ РВС БАНК 194
1092. ПРАТ РЕГЕНЕРАТ 20
1093. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР 

«СЛАВУТИЧ»
715

1094. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 429
1095. ТОВ РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО «СТАНДАРТ 

РЕЙТИНГ»
138

1096. ПРАТ РЕКЛАМА 270
1097. ПРАТ РЕМБУД 403
1098. ПРАТ РЕМБУДЗВ’ЯЗОК 507
1099. ПРАТ РЕМБУДКОМПЛЕКТ 184
1100. ПРАТ РЕМБУДКОМПЛЕКТ 340
1101. ПРАТ РЕМБУДТОРГ 210
1102. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «САНІТА»
404

1103. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
“АЗОВРЕМБУД”

660

1104. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
“АЗОВРЕМБУД”

663

1105. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ № 1

635

1106. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ-50

656

1107. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ-50

659

1108. ПРАТ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ХАРЧОВИК»

379

1109. ПРАТ РЕМСПЕЦПРОЕКТСЕРВІС 250
1110. ПРАТ РЕНО УКРАЇНА 257
1111. ПРАТ РЕНОМЕ 376
1112. ПРАТ РЕНОМЕ 377
1113. ПРАТ РЕЧОВИЙ РИНОК 624
1114. ПРАТ РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» 227
1115. ПАТ РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ 58
1116. ПРАТ РІВНЕ-АВТО 157

1117. ПРАТ РІВНЕ-АВТО 326
1118. ПРАТ РІВНЕ-АВТО 344
1119. ПРАТ РІВНЕАВТОШЛЯХБУД 427
1120. ПРАТ РІВНЕЗАЛІЗОБЕТОН 187
1121. ПРАТ РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-

МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ
715

1122. ПРАТ РІВНЕРИБГОСП 421
1123. ПРАТ РІЕЛЕКСПЕРТ 524
1124. ТОВ РІЕЛТ-БУД 188
1125. ПРАТ РІЧКОВИЙ ПОРТ 702
1126. ПАТ РОДОВІД БАНК 498
1127. ПРАТ РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 208
1128. ПРАТ РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД 659
1129. ПРАТ РОКС 689
1130. ТОВ РОМАНТИК-А 629
1131. ПРАТ РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 60
1132. ПРАТ РОСИЧІ 182
1133. ПРАТ РОСС 414
1134. ПРАТ РУЖИНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 683
1135. ПРАТ РУСАНІВКА 22
1136. ПАТ САД 195
1137. ПАТ САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 187
1138. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

656

1139. ПРАТ САНАТОРІЙ «РАЙ-ОЛЕНІВКА» 697
1140. ПРАТ САРНЕНСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №66
376

1141. ПРАТ САТП-1404 704
1142. ПАТ СБЕРБАНК 550
1143. ПРАТ СВІТ 630
1144. ПРАТ СВІТ 636
1145. ПРАТ СВІТ 692
1146. ПРАТ СВІТЛОВОДСЬКЕ АТП 13507 333
1147. ПРАТ СГ НАДІЯ НОВА 389
1148. ПРАТ СЕЛЕНА 213
1149. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
228

1150. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 229
1151. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 228
1152. ПРАТ СЕРВІСНАФТОГАЗ 692
1153. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ 227
1154. ПРАТ СИЛІКАТ 692
1155. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ 

ЗАВОД
353

1156. ПРАТ СИНТЕЗ ОЙЛ 208
1157. ПРАТ СИНТЕЗ ТРАНЗИТ 208
1158. ПРАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ 259
1159. ПРАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ 260
1160. ПРАТ СІЛЬГОСПТЕХНІКА «М.КОРЮКІВКА» 637
1161. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ДМИТРІВКА»
692

1162. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ 

271

1163. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВЕ 
ТОВАРИСТВО «ЖОВТЕНЬ»

551

1164. ТОВ СІТІ ПРЕМ’ЄР 715
1165. ПРАТ СК «АЕЛІТА» 333
1166. ПРАТ СК «АЛЬЯНС» 332
1167. ПРАТ СК «АСКО-МЕДСЕРВІС» 333
1168. ПРАТ СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» 183
1169. ПРАТ СК «ІНТО» 207
1170. ПРАТ СК «КЛАС СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» 185
1171. ПРАТ СК «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА» 557
1172. ПАРТ СК «МЕГА-ПОЛІС» 181
1173. ПАРТ СК «ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ»
455

1174. ПАРТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» 302
1175. ПРАТ СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» 181
1176. ПРАТ СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» 322
1177. ПРАТ СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» 342
1178. ПРАТ СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 497
1179. ПРАТ СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ 

АЛЬЯНС»
206

1180. ПРАТ СК «УКРПРОМГАРАНТ» 331
1181. ПРАТ СК «УНІВЕРСАЛЬНА» 171
1182. ПАТ СКАЙ БАНК 442
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1183. ПАТ СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» 643
1184. ПРАТ СКФ УКРАЇНА 217
1185. ПРАТ СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ 216
1186. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ 

«БУДФАРФОР»
636

1187. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ 
«БУДФАРФОР»

672

1188. ПРАТ СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД 187
1189. ПРАТ СЛ-ГРУП 185
1190. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБІВ
349

1191. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

196

1192. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

200

1193. ПРАТ СМАК. 49
1194. ПРАТ СМІЛААГРОПОСТАЧ 156
1195. ПРАТ СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД 
220

1196. ПРАТ СНАЙПЕР 60
1197. ПАТ СОКИРЯНСЬКИЙ 

РАЙАГРОПОСТАЧСЕРВІС
342

1198. ПРАТ СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП 501
1199. ПРАТ СОРТНАСІННЄОВОЧ-ЛЬВІВ 334
1200. ПРАТ СОФІЯ-ГРАНІТ 213
1201. ПРАТ СОФОС 181
1202. СПРАТ СОФРАХІМ 499
1203. СПРАТ СОФРАХІМ 548
1204. ПРАТ СОЮЗ-В 724
1205. ПАТ СПЕЦ-АВІА 187
1206. ПАТ СПЕЦАВТОМАТИКА 59
1207. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ «ВОДПРОЕКТ»
127

1208. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО – 
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №34 
«ОДЕСБУД»

677

1209. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «ТУНЕЛЬБУД»

527

1210. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СИМВОЛ»

726

1211. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ 
«ТРАНСГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ»

65

1212. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-
РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПРОЕКТНО-
ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ВОЛИНЬРЕСТАВРАЦІЯ 

339

1213. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
БЮРО «ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ»

703

1214. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
БЮРО «ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ»

708

1215. ПРАТ СПЕЦЛІСМАШ 63
1216. ПРАТ СПЕЦМЕБЛІ 468
1217. ПРАТ СПЕЦСПЛАВ 383
1218. ПРАТ СПЕЦСПЛАВ 429
1219. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ 
ІНВЕСТИЦІЄЮ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» 

270

1220. СПІФФ ІТ «УНІВЕР.УА/ОТАМАН:ФОНД 
ПЕРСПЕКТИВНИХ АКЦІЙ ТОВ «КУА 
«УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

524

1221. ТОВ СТАЛЬ-ІНВЕСТ 188
1222. ПРАТ СТАРИЙ ХРЕЩАТИК 182
1223. ПАТ СТАРОБІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 693
1224. ПАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
628

1225. ПАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

632

1226. ПРАТ СТАРОКРИМСЬКИЙ 683
1227. ПРАТ СТМ 334
1228. ТОВ СТОЛИЦЯ-ІНВЕСТ-СЕРВІС 209
1229. ПАТ СТОМА 395
1230. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» 697
1231. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІОПОЛІС» 686
1232. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛС» 43
1233. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛС» 48

1234. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» 254
1235. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» 621
1236. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» 658
1237. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНД-ПОЛІС» 226
1238. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» 168
1239. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ 

СТРАХУВАННЯ»
251

1240. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН-
ПОЛІС»

498

1241. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЖИТТЯ ТА 
ПЕНСІЯ» 

331

1242. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ ВІК» 263
1243. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ІНДУСТРІАЛЬНА»
675

1244. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» 467
1245. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» 474
1246. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-

СТРАХУВАННЯ»
527

1247. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КД ЖИТТЯ» 214
1248. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ 

ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
256

1249. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРОНА» 170
1250. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРОНА» 339
1251. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» 667
1252. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» 668
1253. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» 680
1254. АТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» 684
1255. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ-

ЖИТТЯ»
671

1256. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША» 218
1257. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА 

УКРАЇНА»
250

1258. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 430
1259. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 438
1260. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 439
1261. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 439
1262. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ 

КАПІТАЛ»
575

1263. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» 200
1264. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА 

СТРАХОВА ГРУПА» 
106

1265. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«УКРЕНЕРГОПОЛІС»

66

1266. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРІНСТРАХ» 208
1267. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА» 678
1268. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«УНІВЕРСАЛЬНА»
51

1269. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» 269
1270. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛЬНА» 436
1271. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ГРАНД-ПОЛІС» 309
1272. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ДЕЛЬФІН 474
1273. ПРАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТІЯ» 87
1274. ПАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НАДІЯ» 436
1275. ПРАТ СТРИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 

«СТРІТЕКС» 
270

1276. ПАТ СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-
ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ

374

1277. ПРАТ СТРУМ 413
1278. ПАТ СТРУМОК 345
1279. ПРАТ СУ№112 СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ 213
1280. ПАТ СУБПІДРЯД 219
1281. ПАРТ СУБПІДРЯД 456
1282. ПРАТ СУМБУД 84
1283. ПРАТ СУМИ-АВТО 181
1284. ПАТ СУМИХІМПРОМ 341
1285. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
«НАСОСЕНЕРГОМАШ» 

462

1286. ПРАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ 
ТОВАРІВ

217

1287. ПРАТ СУХА БАЛКА 384
1288. ПРАТ СУХА БАЛКА 384
1289. ТОВ СУЧАСНИЙ МОДЕРН 404
1290. ПРАТ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС 401
1291. ПРАТ СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА 500
1292. ПРАТ ТАРА 264
1293. ПРАТ ТАХІОН 397
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1294. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

260

1295. ПРАТ ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» 229
1296. ПРАТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВЕСЕЛКА» 188
1297. ПРАТ ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ 259
1298. ПРАТ ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 277
1299. ПРАТ ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 558
1300. ПРАТ  ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ 220
1301. ПРАТ  ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 220
1302. ПРАТ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР 

РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА
397

1303. ПРАТ ТЕРА 703
1304. ПРАТ ТЕРА 706
1305. ТОВ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ»
711

1306. ПРАТ ТЕРМОЛАЙФ 426
1307. ПРАТ ТЕРМОЛАЙФ 436
1308. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬАВТО 147
1309. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ 139
1310. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ 346
1311. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ 660
1312. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА «МЕДТЕХНІКА» 695
1313. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА 622
1314. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА 650
1315. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА 674
1316. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127 543
1317. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ 

ШКІР «ВІНІТЕКС»
678

1318. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР 93
1319. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР 204
1320. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО 

ВИРОБНИЦТВУ ШЛЯХОВО-
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

675

1321. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 334
1322. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ 
«ТОРГТЕХНІКА»

654

1323. ВАТ ТЕТІЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №300

523

1324. ПАТ ТЕТІС 160
1325. ПРАТ ТЕТІС 508
1326. ПРАТ ТЕХІНВЕНТ 508
1327. ПРАТ ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ 694
1328. ПРАТ ТІЗ-ТОПАЗ 556
1329. ПРАТ ТІЗ-ТОПАЗ 557
1330. ПРАТ ТОДЕФ 538
1331. ПРАТ ТОКМАЦЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 

12308
643

1332. ПРАТ ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ 
ЗАВОД

100

1333. ПРАТ ТОП НЕТ 43
1334. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«БУДМАТЕРІАЛИ»
217

1335. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ»

561

1336. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ПОБУТОВИЙ КОМПЛЕКС 
«ФОРУМ»

686

1337. ПРАТ ТОРГКОНТРАКТ 624
1338. ПРАТ ТОРГОВА КОМПАНІЯ «БАРВІНОК» 478
1339. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ 

ЦЕНТР 
301

1340. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ 
ЦЕНТР 

328

1341. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ 
ЦЕНТР 

340

1342. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ 
ЦЕНТР 

465

1343. ПРАТ ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС 80
1344. ПРАТ ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ЮЖНИЙ» 726
1345. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ “АЗІЯ ПЛЮС” 705
1346. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ “ОЛЕНА” 725
1347. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ВАКУЛА» 631
1348. ЗАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЮКСЕМБУРЗЬКИЙ» 346
1349. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» 63
1350. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНА» 683
1351. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЗНЯКИ»
308

1352. ТОВ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 
«ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА»

415

1353. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС 45
1354. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС 87
1355. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС 89
1356. ПРАТ ТОРГТЕХНІКА 21
1357. ПРАТ ТРАНС ОІЛ 64
1358. ПРАТ ТРАНС-ВІСМОС 547
1359. ПРАТ ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА 300
1360. ПРАТ ТРАНССЕРВІС 670
1361. ПАТ ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД» 154
1362. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1 428
1363. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД 82
1364. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД 89
1365. ПРАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «АРНІКА» 202
1366. ПРАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» 63
1367. ПРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 212
1368. ПРАТ ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» 285
1369. ПРАТ ТРУБОСТАЛЬ 447
1370. ПРАТ ТРУБОСТАЛЬ 458
1371. ПРАТ ТРУБОСТАЛЬ 528
1372. ПРАТ ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ 59
1373. ТОВ ТРЦ ЛАВИНА 168
1374. ПАТ ТУРБОАТОМ 41
1375. ПАТ ТУРБОАТОМ 53
1376. ПРАТ ТУРБОТА 16
1377. ПРАТ ТУРИСТИЧНА ФІРМА «ЛЬВІВ-

СУПУТНИК»
685

1378. ПРАТ УЖГОРОДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 707
1379. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ АСКА
263

1380. ПАТ УКРАЇНСЬКА БІРЖА 153
1381. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ
551

1382. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ 685
1383. ПАТ УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 256
1384. ПАТ УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ 287
1385. ПРАТ УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА 

РОЗРАХУНКОВА КАРТКА
557

1386. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ 

185

1387. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ 657
1388. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП
215

1389. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА 46
1390. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА 264
1391. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО 

ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ
35

1392. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО 
ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ

55

1393. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ 
ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
«УКРСТАЛЬПРОЕКТ»

404

1394. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА 
РОЗВИТКУ

293

1395. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН 8
1396. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
70

1397. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

73

1398. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ПРОЕКТНО-
РОЗВІДУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З 
МЕЛІОРАТИВНОГО І 
ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

555

1399. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 643
1400. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО 

ПРЕКТУВАННЮ ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ»

258

1401. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ КАБЕЛЬНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

685

1402. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ КАБЕЛЬНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

724
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1403. АТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. 
БЕРЕЖНОГО

193

1404. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ

722

1405. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР 500
1406. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 163
1407. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 318
1408. ПРАТ УКРАТОМЕНЕРГОБУД 5
1409. ПРАТ УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ 300
1410. ПАТ УКРГАЗБАНК 579
1411. ПРАТ УКРГІДРОПРОЕКТ 660
1412. ПРАТ УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 5
1413. ПАТ УКРМЕДІАІНФОРМ 46
1414. ПРАТ УКРНАФТОПРОДУКТ 60
1415. ПАТ УКРНДІПРОДМАШ 601
1416. ПРАТ УКРОЛІЯЖИРПРОМ 18
1417. ПАТ УКРПЛАСТИК 262
1418. ПАТ УКРПОШТА 522
1419. ПРАТ УКРПРОМОБЛАДНАННЯ 397
1420. ПРАТ УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 200
1421. ПАТ УКРСОЦБАНК 540
1422. ПРАТ УКРСПЕЦБУД 250
1423. ПРАТ УКРСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 373
1424. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 590
1425. ПРАТ УКРТЕХКОМПЛЕКТ 397
1426. ТОВ УКРТЕХНОФОС 377
1427. ПРАТ УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ 33
1428. ПРАТ УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ 303
1429. ПАТ УКРТРАНСГАЗ 515
1430. ПАТ УКРФАРМА 36
1431. ПАТ УКРХІМПРОЕКТ 169
1432. ПРАТ УКРХУДОЖПРОМ 206
1433. ПРАТ УЛЬЯНОВСЬКЕ 422
1434. ПРАТ УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД 
78

1435. ПАТ УМАНЬГАЗ 565
1436. ПРАТ УНАВСЬКЕ 336
1437. ПРАТ УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 76
1438. ПАТ УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА» 76
1439. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ 

БУДІВНИЦТВА «ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД»
685

1440. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ 
БУДІВНИЦТВА «ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД»

690

1441. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І 
АВТОТРАНСПОРТУ

37

1442. ПРАТ УРАЛТРАК-ДНІПРО 566
1443. ПРАТ УСПР 703
1444. ПРАТ ФАБРИКА М’ЯКИХ МЕБЛІВ 686
1445. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 5
1446. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 315
1447. ПРАТ ФАРЛЕП-ІНВЕСТ 692
1448. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 720
1449. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 720
1450. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 721
1451. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 721
1452. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 37
1453. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 40
1454. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 52
1455. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

СПРАТЛІ
151

1456. ПРАТ ФЕДОРІВСЬКЄ 341
1457. ТОВ ФЕРРОТРЕЙДИНГ 726
1458. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНТАЖ» 413
1459. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ 

ГРУП»
513

1460. ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З 
ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ»

254

1461. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ 
КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

384

1462. ПРАТ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФОНД» 

229

1463. ПРАТ ФІНІНВЕСТГРУП 206

1464. ТОВ ФІРМА «ІНТЕРГАЛ» 373
1465. ПРАТ ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» 672
1466. ПРАТ ФІРМА «РЕАГЕНТ» 658
1467. ПРАТ ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ» 433
1468. ПРАТ ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ» 434
1469. ПРАТ ФІРМА АДВ 184
1470. ПРАТ ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС» 255
1471. ПРАТ ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС» 501
1472. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 382
1473. ПАТ ФОРАМЕН 718
1474. ПАТ ФОРЕЗ 427
1475. ПРАТ ФОРТЕ 334
1476. ПАТ ФОРУМ САТЕЛІТ 300
1477. ПРАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» 22
1478. ПРАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» 

(ДОНЕЦЬК)»
65

1479. ПАТ ХАРКІВГАЗ 410
1480. ПРАТ ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ 186
1481. ПАТ ХАРКІВМІСЬКГАЗ 444
1482. ПРАТ ХАРКІВОБЛБУДТРАНС 694
1483. ПРАТ ХАРКІВОПТ 191
1484. ПРАТ ХАРКІВСПЕЦБУД 354
1485. ПРАТ ХАРКІВСЬКА -1 397
1486. ПРАТ ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА № 2 332
1487. ПАТ ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА 420
1488. ПРАТ ХАРКІВСЬКА ЩІТКОВА ФАБРИКА 682
1489. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА»

478

1490. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ

388

1491. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ

399

1492. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО 
ТРАНСПОРТУ

443

1493. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ ЗАВОД 397
1494. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
406

1495. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

406

1496. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

409

1497. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЛИВАРНИЙ 
ЗАВОД

688

1498. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ 
ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ»

415

1499. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 397
1500. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ 445
1501. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО 

УСТАТКУВАННЯ
397

1502. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА 
ПРЕСФОРМ

528

1503. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА 
ПРЕСФОРМ

529

1504. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 
ЗАВОД

250

1505. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД 440
1506. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД 478
1507. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД «ПЛІНФА»
24

1508. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД «ПЛІНФА»

25

1509. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 
«ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА»

428

1510. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 
«ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА»

430

1511. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД 398
1512. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД 408
1513. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД 409
1514. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД 413
1515. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД 212
1516. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД 313
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1517. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД 732
1518. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 441
1519. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 445
1520. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД 

ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ
429

1521. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД 
ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ

430

1522. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД 
ІМ. С.ОРДЖОНІКІДЗЕ»

478

1523. ПРАТ ХАРОН – ВЕСТОІЛ 229
1524. ПРАТ ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ 305
1525. ПРАТ ХАРЧОПРОДТОРГ 43
1526. ПРАТ ХЕРСОН-ДІПРОМІСТО 646
1527. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 652
1528. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ «ТОРГРІЧТРАНС» 654
1529. ПРАТ ХІММЕТ 393
1530. ПАТ ХІМПРОММЕТ 250
1531. ПРАТ ХІМЧИСТКА 501
1532. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВТОРМЕТ 227
1533. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ СОРТНАСІННЄОВОЧ 206
1534. ПРТА ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ №56
206

1535. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 206
1536. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 459
1537. ПРАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 

«КИЇВМІСЬКБУД»
471

1538. ПРАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 
«УКРСПЕЦТЕХНІКА»

573

1539. ПРАТ ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 323
1540. ПРАТ ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 660
1541. ПРАТ ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 676
1542. ПАТ ЦЕНТР ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСІВ 

«ЕКОСФЕРА»
65

1543. ПРАТ ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ 726
1544. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА 

ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА»
690

1545. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА 
ФАБРИКА «МИРНОГРАДСЬКА» 

600

1546. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА 
ФАБРИКА «РОСІЯ» 

175

1547. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА 
ФАБРИКА «УКРАЇНА» 

582

1548. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ

524

1549. АТЗТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 22
1550. ПРАТ ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД 60
1551. ПАТ ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 

КОМБІНАТ
68

1552. ПРАТ ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС 81
1553. ПАТ ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК 270
1554. ПАТ ЧЕРКАСАГРОГОЛОВПОСТАЧ 284
1555. ПРАТ ЧЕРКАСБУД-1 461
1556. ПРАТ ЧЕРКАСИ-АВТО 572
1557. ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО 569
1558. ПРАТ ЧЕРКАСИТАРА 559
1559. ПРАТ ЧЕРКАСИТАРА 563
1560. ПАТ ЧЕРКАСЬКА РИБОВОДНО-

МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ
300

1561. ПАРТ ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 17127

353

1562. ПАРТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ

323

1563. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 159
1564. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 303
1565. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 324
1566. ТОВ ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ 549
1567. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 561
1568. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 561
1569. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 564
1570. ВАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЕМАЛЬЗАВОД 

«КАРПАТИ»
381

1571. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 91
1572. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №1 270
1573. ПАТ ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ 622
1574. ПАТ ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ 623
1575. ПРАТ ЧЕРНІГІВОБЛБУД 300

1576. ПАРТ ЧЕРНІГІВОБЛБУД 682
1577. ПРАТ ЧЕРНІГІВРАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 664
1578. ПРАТ ЧЕРНІГІВРИБГОСП 228
1579. ПРАТ ЧЕРНІГІВ-СОРТНАСІННЄОВОЧ 300
1580. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 670
1581. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА НАСІННЄВА БАЗА ПО 

ВИРОБНИЦТВУ, ЗАГОТІВЛІ ТА ЗБУТУ 
СОРТОВОЇ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ 
«СОРТНАСІННЄОВОЧ»

637

1582. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА СПМК-604 228
1583. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 

«ЕЛЕГАНТ» 
198

1584. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 
ЗАВОД 

216

1585. ЗАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 725
1586. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД 

РАДІОПРИЛАДІВ 
170

1587. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 664
1588. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 665
1589. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 351
1590. ПАТ ЧЕРНІГІВТОРГБУД 638
1591. ПРАТ ЧЕРНІГІВТОРГБУДМАТЕРІАЛИ 67
1592. ПРАТ ЧЕРНІГІВФІЛЬТР 227
1593. ПРАТ ЧЕРНІГІВФОТО 216
1594. ПРАТ ЧЕРНЯХІВСЬКА АГРОФІРМА «НИВА» 59
1595. ПРАТ ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ 571
1596. ПРАТ ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 214
1597. ПРАТ ЧОРНОМОР 639
1598. ПРАТ ЧОРНОМОР 732
1599. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА 

КОМПАНІЯ
38

1600. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 670
1601. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 92
1602. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 300
1603. ПРАТ ЧУГУЇВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 409
1604. ПРАТ ШАРШГОРОДСЬКЕ АТП-10528 91
1605. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «НІНА» 214
1606. ПРАТ ШВЕЯ 188
1607. ПРАТ ШКІРЯНИК 574
1608. ПРАТ ШКІРЯНИК 588
1609. ПРАТ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ № 82
42

1610. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
№22

634

1611. ПРАТ ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ 
«ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС» 

184

1612. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 15909

90

1613. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

340

1614. ПРАТ ШОСТКИНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ 
РЕАКТИВІВ 

317

1615. ПРАТ ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 228
1616. ПРАТ ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 571
1617. ШУМСЬКЕ ВАТ «АГРОПРОМТЕХНІКА» 647
1618. ПРАТ ЮГ- АГРО 80
1619. ПРАТ ЮЖАГРОСТРОЙ 691
1620. ПАТ ЮЖНИЙ 306
1621. ПАТ ЮНЕКС БАНК 174
1622. ПАТ ЮНЕКС БАНК 209
1623. ПАТ ЮНЕКС БАНК 297
1624. ПАРТ ЮНІСТЬ 206
1625. ПРАТ ЮНІТІ 430
1626. ПРАТ ЮРБУДПРОЕКТ 206
1627. ПРАТ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ 

ІНВЕСТ»
387

1628. ПАТ ЮРІЯ 576
1629. ПРТ ЮРФІНІННЕСТ 300
1630. ТОВ ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 529
1631. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКЕ АВТОРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10551
670

1632. ПРАТ ЯНІВСЬКЕ 66
1633. ПАТ ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 728
1634. ПРАТ ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР 87
1635. ПАТ ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 167
1636. ПАТ ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 330

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

124

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: 1 800 
За мов лен ня № 18081/1
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
26.04.2018 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


