Щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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У ЦЬОМУ НОМЕРІ:
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення
та новини НКЦПФР
НКЦПФР повідомляє про ліцензування
на фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку анульовано ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку:
Постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 18.04.2018 р.
№ 162-ЦА-УП-КУА, винесеної у відношенні ТОВ «КУА
«ДОВІРА» (ідентифікаційний код юридичної особи:
38321073) за невиконання розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов провадження професійної
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) –
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії 23.07.13р. №1281, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 12.09.13 за №1576/24108,
анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління
активами), виданої на підставі Рішення Комісії від
26.12.2012 року № 1170.

Постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 18.04.2018 р.
№ 163-ЦА-УП-КУА, винесеної у відношенні ТОВ «КУА
«АГРО КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної
особи: 37371617) за повторне порушення ліцензіатом
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності
з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням
Комісії 23.07.13р. №1281, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.13 за №1576/24108, анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої на підставі Рішення Комісії: від
10.12.2015 року № 2055.
23.04.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
приватне акціонерне товариство
по підвищенню родючості землі та захисту рослин «Агросервіс»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЗА 2017 РІК,
який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також
приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон: приватне акціонерне товариство по підви-

щенню родючості землі та захисту рослин «Агросервіс», 05489974,
82500 Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул.Міцкевича, буд.77.
(03269) 3-10-01. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2017 року. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.agroservice.bfg.lviv.ua

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «УКРЦЕМЕНТ»
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміський код та
телефон емітента
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

ЗА 2017 рік
Приватне акціонерне товариство
Промислова компанія »Укрцемент»,
код 21235486, 64205, Харківська область,
м. Балаклія, вул. Геологічна, 12,
(05749) 2-30-36
20.04.2018

https://smida.gov.ua/db/participant/21235486

Голова Ради директорів
Рядинський М.П.

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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за
РИСТВО ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ
та телефон емітента
МIЖГАЛУЗЕВИЙ IНСТИТУТ

ПIДВИЩЕННЯ КВАЛIФIКАЦIЇ,

00284017, вул. Дмитрiвська, 71, м.Київ,
Шевченкiвський, Київська область, 01135,
Україна, 044 484-19-31
23.04.2018

2. Дата розкриття
повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
www.kmipk.kiev.ua
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

Приватне акцiонерне товариство
“Днiпровський завод мiнеральних
добрив”

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
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ, "Днiпровський завод мiнеральних
місцезнаходження,
добрив", 31980517, 51917, Дніпропетровміжміський код та телефон ська область, Пiвденний р-н, мiсто
емітента
Кам’янське, проспект Аношкiна, буди-

нок 179, 0569274251

2. Дата розкриття повного 20.04.2018 року
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
http://www.dzmu.dp.ua/
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
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Публічне акціонерне товариство
«АК-ТРАНС»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ЕМІТЕНТА
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «АК-ТРАНС»
Організаційно-правова форма
акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
05475162
Адреса місцезнаходження
04112, м. Київ, вул. Оранжерейна,1
Телефон емітента
(044) 483-84-09
Електронна поштова адреса
ak-trans@yandex.ru
емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.ak-trans.pat.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
19.04.2018 р. річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «АК-ТРАНС» (надалі – Товариство) були прийняті
рішення про зміну складу посадових осіб:
– припинено повноваження посадової особи Голова Ревізійної комісії Авраміч Людмила Володимирівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особі не належать акції Товариства,. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 26.06.2013 р.
– припинено повноваження посадової особи Член Ревізійної комісії Лоха
Раїса Дмитрівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).
Особі належать 26708 акцій Товариства, що становить 0,756% статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 26.06.2013 р.
– припинено повноваження посадової особи Член Ревізійної комісії
Шкляр Олександр Георгійович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особі належать 100 акцій Товариства, що становить
0,003% статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 26.06.2013 р.
– обрано на посаду особу – Голову Ревізійної комісії Авраміч Людмилу Володимирівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Головний бухгалтер в ПрАТ «АГ-ВІПОС», ДП «АУДІ ЦЕНТР ВІПОС». Особі не
належать акції Товариства, Посадову особу обрано строком на п’ять років.
– обрано на посаду особу – Члена Ревізійної комісії Лоху Раїсу Дмитрівну
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в
зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: секретарреферент ПАТ «АК-ТРАНС». Особі належать 26708 акції Товариства, що
становить 0,756% статутного капіталу. Посадову особу обрано строком
на п’ять років.
– обрано на посаду особу – Члена Ревізійної комісії Шкляра Олександра
Георгійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).
Особу обрано в зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: інженер, завідувач складу ПАТ «АК-ТРАНС». Особі належать 100
акції Товариства, що становить 0,003% статутного капіталу. Посадову
особу обрано строком на п’ять років.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Голова Правління Масонцев О.П.

Приватне акцiонерне товариство
«Агрокомбiнат «Слобожанський»

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
«Агрокомбiнат «Слобожанський», 00858148, індекс 63544, Харкiвська
область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1 Г, тел.
(05746) 5-13-06.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 00858148.smida.gov.ua.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ»
Код за ЄДРПОУ: 31760880
Місцезнаходження: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто
Нікополь, проспект Трубників, будинок 56
Міжміський код, телефон та факс: (0566) 63-01-05, (0566) 63-87-02
Електронна поштова адреса: lberezina@centravis.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.nzto.com.ua/
emitent/
Вид інформації: відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
2. Текст повідомлення
19.04.2018 року Загальними зборами Товариства прийнято рішення
про надання згоди на вчинення (затвердження) значних правочинів, вчинених Товариством у період до 19.04.2018 року:
1. Предмет правочину: закупівля енергоносіїв (газ, електроенергія,
інше).
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину
(тис. грн.): 150000, гранична сукупна вартість кожного окремого правочину з кожним окремим контрагентом
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.): 120811
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 124,16
Загальна кількість голосуючих акцій: 16605354
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах: 16605354
Кількість голосуючих акцій, що голосували «за»: 16605354
Кількість голосуючих акцій, що голосували «проти»: 0

2. Предмет правочину: закупівля матеріалів, сировини, продукції, послуг.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину
(тис. грн.): 100000, гранична сукупна вартість кожного окремого правочину з кожним окремим контрагентом
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.): 120811
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 82,77
Загальна кількість голосуючих акцій: 16605354
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах: 16605354
Кількість голосуючих акцій, що голосували «за»: 16605354
Кількість голосуючих акцій, що голосували «проти»: 0
3. Предмет правочину: реалізація матеріалів, сировини, продукції,
послуг.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину
(тис. грн.): 130000, гранична сукупна вартість кожного окремого правочину з кожним окремим контрагентом
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.): 120811
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 107,6
Загальна кількість голосуючих акцій: 16605354
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах: 16605354
Кількість голосуючих акцій, що голосували «за»: 16605354
Кількість голосуючих акцій, що голосували «проти»: 0
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління 	Атанасов Артем Юрійович.

Публiчне акцiонерне товариство
«Техiнмаш»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Техiнмаш», 00217024; 46008,
Тернопільська обл., м.Тернопiль, вул.Микулинецька, буд. 46А;
(0352)235614; 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:techinmash.ltd.ua; 4.Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності:
Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Захiдаудит», 33539238.
5.Інформація про загальні збори: 27.04.2017р. Кворум зборів:
95,877%. Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного немає.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання
лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства та затвердження регла-

менту Загальних зборiв. 2.Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Звiт Правлiння Товариства про роботу за 2016 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду. 4.Звiт та висновки Ревiзiйної
комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5.Затвердження рiчного звiту, у тому числi фiнансової звiтностi, Товариства за 2016 рiк. 6.Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи за 2016 рiк. 7.Припинення повноважень
членiв Наглядової Ради Товариства. 8.Припинення повноважень
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9.Внесення змiн до Статуту Товариства
шляхом викладення його в новiй редакцiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту в новiй редакцiї. 10.Обрання членiв
Наглядової Ради Товариства. 11.Обрання голови та членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства. 6.Інформація про дивіденди: протягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО ФIРМА
місцезнаходження, міжміський
«ЛIСОВА», 31457819, Вул. ТЕОДОРА
код та телефон емітента
ДРАЙЗЕРА, 1, М.КИЇВ, Деснянський,
02217, 044 547-58-00
2. Дата розкриття повного
20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
31457819.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ»; 20554166; 76014, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Юностi,37;
0342554861. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 20.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію-20554166.infosite.com.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (ПІБ аудитора-фізичної особи-підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «Альфа-аудит ЛТД», 39873201.
5. Інформація про загальні збори: Загальні збори не скликалися по
причині незадовiльного фiнансового стану Товариства. 6. Інформація
про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «АК-ТРАНС»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ЕМІТЕНТА
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «АК-ТРАНС»
Організаційно-правова форма
акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
05475162
Адреса місцезнаходження
04112, м. Київ, вул. Оранжерейна,1
Телефон емітента
(044) 483-84-09
Електронна поштова адреса
ak-trans@yandex.ru
емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.ak-trans.pat.ua
Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів.
19.04.2018 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «АК-ТРАНС» (надалi – Товариство) були
прийнятi рiшення про прийняття рiшення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинiв: предмет правочину: купiвля-продаж
майна(в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/
або переведення боргу;одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань) гарантiй в банкiвських установах; передача
майна Товариства в заставу та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань( в т.ч. договору поруки) Товариства, iншi
господарськi правочини, якi пов’язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких
воно виступає будь-якою iз сторiн; гранична сукупнiсть вартостi
правочинiв: 3136 тис. грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi: 12545 тис.грн.; спiввiдношення ринкової
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):
25.00%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 3269078 акцiй; кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 3269078
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.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Голова Правління Масонцев О.П.

Приватне акціонерне товариство
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»

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
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ: 30434963
3. Місцезнаходження: 04050 м. Київ, вул. Глибочицька
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)595-55-08, (044)595-55-09
5. Електронна поштова адреса: info@kniazha-life.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.kniazha-life.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
20.04.2018 року Загальними Зборами акціонерів прийнято рішенням про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 2018 року відносно страхування, перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності 381110 грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останної річної фінансової
звітності (у відстотках ) більше 25% - (більше 95277,5 грн.)
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4 385 699 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних Зборах - 4 385 659 шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 4 385 659 шт., та
«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. Голова Правлінння
Грицута Д.О.
23.04.2018
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Закрите Акціонерне Товариство
«Казино «Прем’єр Палац»

Річна інформація емітента за 2017рік
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування: ЗАТ «Казино «Прем»єр Палац»
1.2 Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3 Місцезнаходження емітента: м.Київ, бул. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29
1.4 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32710850
1.5 Міжміський код та телефон: (044) 2441295
1.6 Номер свідоцтва про державну реєстрацію: Серія АОО
№ 021460
1.7 Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 09.10.2003 р.
1.8 Розмір статутного капіталу: 6527 тис. грн
2.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 р. (тис.грн)
Найменування показника
Звітний
Попередній
період
період
Усього активів
9009
9450
Основні засоби (залишкова вартість)
5093
5297
Довгострокові фінансові інвестиції
243
243
Запаси
2029
2029
Сумарна дебіторська заборгованість
1635
1669
Грошові кошти та їх еквіваленти
5
1
Власний капітал
-13667
-13102
Статутний капітал
6527
6527
Нерозподілений прибуток (непокритий
-20364
-19799
збиток)
Довгострокові забов»язання
20143
20002
Поточні забов»язання
2533
2550
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-312
-303
акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток)
-312
-303
на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій
65273
65273
(шт)
3. Органами управління товариства є: 1. Загальні збори акціонерів.
2. Правління товариства.
Голова Правління - Єлісєєв Сергій Петрович Головний бухгалтер –
Гарбуз Любов Хайдарівна (член Правління)
4. Наглядова рада:
1. акціонер - компанія «Montron Limited»
2. акціонер - компанія «Zion Trade Limited»
3. акціонер - Соловйов Юрій Юрійович
4. акціонер - Волкова Інга Юріївна
5. акціонер - Домаскіна Світлана Анатоліївна
5.Засновником ЗАТ «Казино «Прем»єр Палац» є: Компанія Монтрон
Лімітед (79,999387%), зареєстрована відповідно до законодавства Англії та Уельсу під номером 4473578. Компанія Зіон Трейд Лімітед
(20,000613%), зареєстрована відповідно до законодавства Англії та
Уельсу під номером 4797281.
6. Інформація про цінні папери емітента Дата реєстрації випуску акцій
– 12.09.2004р.,Свідоцтво про реєстрацію Випуску акцій
№273/10/1/2004, зареєстроване Державною комісією по цінним паперам і фондового ринку. Реєстратором власника є ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія», код ЄДРПОУ 31810610,
Ліцензія АБ № 520524 від 02.04.2010р., яка знаходиться за адресою:
м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В. Згідно дог. від 14.01.2013р. з ПАТ «Національний депозитарій України» акції ЗАТ «Казино «Прем»єр Палац»
було переведено з документарноїформи в бездокументарну , адреса:
04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.
7. Відомості про Аудиторську фірму. Аудиторську перевірку здійснено
Товариство з обмеженою відповідальністю « ТОТАЛ АУДИТ », код
ЄДРПОУ 40960805, Свідоцтво АПУ про внесення до Реєстру суб@єктів
аудиторської діяльності № 4688, на підставі рішення № 334/3від
01.12.2016р., чинне до 01.12.2021р. Місцезнаходження: 01103, м.Київ,
вул. Кіквідзе, буд. 13.
Директор - Корнієнков Андрій Васильович (сертифікат аудитора
№ 007395, виданий АПУ від 22.12.2016р. №335/2, чинний до 22.12.2021р.)
В результаті проведення аудиторської перевірки, аудиторами не виявлено суттєвихневідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншої інформацією,що розкривається емітентом цінних
паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.
Голова Правління
Єлісєєв С.П.
Головний бухгалтер
Гарбуз Л.Х.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство
«Щорський завод
продовольчих
товарiв»

00381143
15200, м.Сновськ Чернiгiвської обл.,
30 рокiв Перемоги, 31-А
4. Міжміський код, телефон та факс (04654)2-19-38 (04654)2-04-76
5. Електронна поштова адреса
eko_food@yahoo.com
6. Адреса сторінки в мережі
http://eco-food.kiev.ua/investoram
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 33908322
3. Місцезнаходження: 03056 Київ, Борщагівська, 154
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5026737, (044) 5026730
5. Електронна поштова адреса: o.butkovskaya@arsenal-strahovanie.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.arsenal-strahovanie.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
20.04.2018 року Річними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ» (Протокол №32 вiд 20.04.2018 р.) було прийнято рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством, в особі Голови Правління Товариства, протягом не
більш як одного року з дати цих Річних загальних зборів. Характер значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року: господарськi

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

Приватне акціонерне товариство «Центральна будівельна компанія»,

міський код та телефон емітента:

25594516, вул. Мельникова,12, м. Київ, 04050, (044)-4187234
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: https://sites.google.com/site/centbudcompan/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю
«М.Р.Аудит», 37569947
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2017 року. Кворум зборів: 99,4375% до загальної кількості голосів.
Порядок денний: 1. Обрання членів лічильної комісії . Обрання Голови
та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2.Звіт Голови Правління Товариства за 2016рік. Звіт Наглядової ради за
2016р.Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
5.Припиненння повноважень складу Наглядової ради Товариства.та обрання Наглядової ради Товариства.
6. Припиненння повноважень Ревізора Товариства та обрання Ревізора
Товариства.

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2018 р. (Протокол № 1) 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: придбання основних та
оборотних засобiв, здiйснення фiнансових iнвестицiй, реалiзацiя продукцiї,
отримання кредитiв, позик. Гранична сукупна вартiсть правочинiв 10000 тис.грн. Вартiсть активiв за даними фiнансової звiтностi за 2017 рiк
складає 10711 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi
правочинiв до вартостi активiв за даними фiнансової звiтностi за 2017 рiк 93,36 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 093 644 штуки. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 093 644 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 1 093 644 штуки, «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
Кононевич Володимир Федорович
М.П.

20.04.2018

договори; договори страхування та перестрахування; договори купiвлiпродажу цiнних паперiв; фiнансовi договори (в тому числі, але не виключно: договори застави; поруки; гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових
прав, розмiщення депозитiв та iншi). Гранична сукупна вартість значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна
перевищити 2 000 000 тис. грн. При розрахунку сукупної граничної вартості
правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий
платіж та перестрахувальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.Вартiсть активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1 179 156 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає
169,61%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -180 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах емiтента
-180 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй ,що проголосували «за» прийняття рiшення - 180 000 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. Голова Правління
Авдєєв С.О.
20.04.2018

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть здійснені
Товариством, та надання відповідних повноважень
Рішення зборів:
Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік - затвердити, визнати роботу Голови Правління задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, визнати
роботу Наглядової ради задовільною.Затвердити звіт і висновки Ревізора.
Визнати роботу Ревізора задовільною.
Затвердити Баланс та річний звіт Товариства за 2016 рік .
Затвердити збиток за результатами діяльності Товариства у 2016 році в
сумі 84,9 тис. грн., покриття якого здійснити за рахунок доходів майбутніх
періодів.Дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.
Переобрано наглядову раду у складі: Голова Москалик Ю.Ю., члени
Новицька І.Б., Ковбасюк О.М.
Переобрано ревізора акціонерного товариства Тарасенко Є.Г Припинено
повноваження Голови Правління Товариства Васильєвої Лариси Павлівни.
Обрано Голову Правління Грачова В.М. Попередньо надати згоду на вчинення
Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів значних правочинів (договорів, угод, контрактів, протоколів та інших правочинів,
додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють
або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них), зокрема договорів генерального підряду, договорів на виконання робіт та надання послуг, договорів
купівлі-продажу, тощо (в т.ч. тих ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства) та надати повноваження Голові Правління Товариства Грачову В.М. на укладення Товариством значних
правочинів граничною сукупною вартістю 200000000 грн.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВПРОЕКТ»

04012780, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, тел. (044) 234-05-20
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2017.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: www.kyivproekt.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИЇВАУДИТ», ЄДРПОУ 01204513.
5. Інформація про загальні збори.
Чергові рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» проведено
19.04.2017 року (протокол №34), скликанi згiдно з рiшенням Наглядової
ради вiд 27.02.2017 (Протокол № 22/1). Кворум 98,8991%.
Порядок денний:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «Київпроект».
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Про схвалення рiшення про затвердження порядку та способу
засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах.
5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
за 2016р.
6.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2016р..
7.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї
за 2016 рiк.
8.Про затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
9. Про розподiл прибутку/покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк.
10. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради
Товариства.
11.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
13.Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.Визначення уповноваженої особи на пiдписання
Статуту в новiй редакцiї.
15.Внесення змiн та доповнень, визнання такими, що втратили чиннiсть,
внутрiшнiх положень Товариства.
16.Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв.
До перелiку питань до порядку денного пропозицiй не поступало. Всi
питання розглянуто та прийняті наступні рiшення:
1. Створити Лiчильну комiсiю Товариства та сформувати її у складi з 3-х
осiб. Обрати до складу Лiчильної комiсiї: - Приймак Світлану Василівну, Орел Руслану Вiталiївну, Князева Юрiя Вiталiйовича.
2. Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв Гладуняка Романа Миколайовича, Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Глов'юк Тетяну Тимофiївну.
3. Затвердити наступний регламент роботи зборiв: - для доповiдi з питань
порядку денного - до 10 хв., для виступiв при обговореннi - до 3 хв. Голосування на Загальних зборах акцiонерiв проводиться з розрахунку одна акцiя один голос, крiм кумулятивного голосування за принципом вiдповiдно до
чинного законодавства, з використанням бюлетенiв для голосування.
4. Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства №22/1 вiд
27.02.2017р. про порядок засвiдчення бюлетенiв.
5. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016р.
6. Затвердити звiт виконавчого органу Товариства за 2016 рiк.
7. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
8. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
9. Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства звiтного року наступним чином: чистий прибуток Товариства в сумi 193 тис.грн. залишити в
розпорядженнi Товариства.
10. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства, а
саме: Добрової Свiтлани Костянтинивнi, Попова Олександра Євгенiйовича,
Луценка Iгоря Миколайовича, Капшука Андрiя Володимировича, Клименка
Євгена Григоровича.
11. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних
кандидатiв: - Самойленко Олексiй Вiктоворович, Картак Володимир Васильович, Бойченко Iгор Анатолiйович, Красюк Iрина Борисiвна,
Свирида Олеся Миколаївна.
12. Затвердити наступнi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради:
- Вiдносини мiж Товариством та Членом Наглядової ради регулюються
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законом України «Про акцiонерiн товариства», Цивiльним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.
Цей договiр не є трудовис договором.
Товариство має право:
- розiрвати цей договiр на пiдставах та в порядку, встановлених законодавством України;
- вимагати вiд Члена Наглядової ради належного виконання обов'язкiв
посадової особи.
Товариство зобов'язано:
- забезпечити Члену Наглядової ради умови, необхiднi для належного
виконання своїх обов'язкiв;
- уважно ставитися до потреб i запитiв Члена Наглядової ради;
- виконувати iншi обов'язки, передбаченi законом України «Про
акцiонернi товариства», Цивiльним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та цим договором.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- чесно, своєчасно i сумлiнно виконувати обов'язки, покладенi на нього
законом України «Про акцiонернi товариства», Цивiльним кодексом України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду;
- дбайливо ставитися до майна Товариства;
- не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- особисто виконувати обов'язки, покладенi на нього як Члена Наглядової ради Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, та чинним законодавством;
- виконувати iншi обов'язки, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду.
Член Наглядової ради має право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
- iнiцiювати скликання Наглядової ради;
- iншi права, передбаченi чинним закодавством України.
Члени Наглядової ради:
- несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством солiдарно
за збитки, завданi Товариству дiями(бездiяльнiстю) Наглядової ради;
- акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дiйснi з моменту
його обрання Загальними зборами Товариства. Цивiльно-правовий договiр
з Членом Наглядової ради Товариства набирає чинностi з моменту його
пiдписання Сторонами i дiє до припинення повноважень Члена Наглядової
ради вiдповiдно до чинного законодавства України.
Встановити, що Член Наглядової ради Товариства виконує свої функцiї
та обов'язки на безоплатнiй основi, а отже, цивiльно-правовий договiр,
який укладається з Членом Наглядової ради Товариства, є безоплатним.
Обрати та уповноважити Директора Товариства пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з Членами Наглядової ради.
13. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Вербiної
Тетяни Вiкторiвни, Галкiної Зої Михайлiвни, Нiкшича Олександра Аркадiйовича.
14. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї вiд iменi Товариства. Доручити Директору Товариства здiйснити всi необхiднi юридичнi дiї з питань
реєстрацiї Статуту Товариства у встановленому законодавством порядку.
15.Внести змiни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новiй редакцiї. Визнати таким, що втратило
чиннiсть, Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ».
16.Попередньо надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинiв:
- Направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори тощо) граничною сукупною вартiстю до 250 000 000
(Двiстi п'ятдесят мiльйонiв) гривень.
- Правочини по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань
за укладеними договорами (договори застави, поруки, iпотеки, тощо) граничною сукупною вартiстю до 500 000 000 (П'ятсот мiльйонiв гривень).
Уповноважити Директора Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення
(виконання) вiд iменi Товариства зазначених правочинiв з правом передоручення за умови одержання дозволу вiд Наглядової ради Товариства
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» у 2017 році
не скликались.
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів в поточному та попередньому періоді
не приймались.
Директор
Гладуняк р.М.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»
2. Код за ЄДРПОУ 00481198
3. Місцезнаходження 04080 м.Київ вул.Фрунзе, 63
4. Міжміський код, телефон та факс (044)239-19-40 (044)239-19-40
5. Електронна поштова адреса y.syrotyuk@farmak.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://www.farmak.ua/announcements
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів 19.04.2018 р.Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №28, від 19.04.2018 р.
Посадова особа Жебровська Філя Іванівна (Не надано згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.06.2017 р. по
19.04.2018 р.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів 19.04.2018 р.Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №28, від
19.04.2018 р.
Посадова особа Костюк Григорій Вікторович (Не надано згоду на розкриття паспортних данних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.06.2017 р. по
19.04.2018 р.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів 19.04.2018 р.Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №28, від 19.04.2018 р.
Посадова особа Ванат Михайло Дмитрович (Не надано згоду на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.06.2017 р. по
19.04.2018 р.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів 19.04.2018 р.Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №28, від 19.04.2018 р.
Посадова особа Смародіна Вікторія Георгіївна (Не надано згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.06.2017 р. по
19.04.2018 р.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів 19.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №28, від 19.04.2018 р.
Посадова особа Гвоздь Анатолій Васильович (Не надано згоду на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.06.2017 р. по
19.04.2018 р.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів
19.04.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних
зборів акціонерів №28, від 19.04.2018 р.
Жебровська Філя Іванівна (Не надано згоду на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.Володiє часткою в статутно-

му капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який
обрано особу: згідно законодавства на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова
Наглядової ради ПАТ «Фармак», Генеральний директор ПАТ «Фармак».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа є представником акціонера Farmak International Holding GMBH (Австрія)
(реєстраційний номер FN 303303i).
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів
19.04.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних
зборів акціонерів №28 від 19.04.2018 р.
Костюк Григорій Вікторович (Не надано згоду на розкриття паспортних
даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на
який обрано особу: згідно законодавства на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради ПАТ «Фармак», Технічний директор ПАТ «Фармак».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Посадова особа є представником акціонера Farmak International Holding
GMBH (Австрія) (реєстраційний номер FN 303303i).
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів
19.04.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних
зборів акціонерів №28, від 19.04.2018р.
Ванат Михайло Дмитрович (Не надано згоду на розкриття паспортних
даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на
який обрано особу: згідно законодавства на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради ПАТ «Фармак», Директор з маркетингу і продаж ПАТ «Фармак».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Посадова особа є представником акціонера Farmak International Holding
GMBH (Австрія) (реєстраційний номер FN 303303i).
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів
19.04.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних
зборів акціонерів №28, від 19.04.2018 р..
Смародіна Вікторія Георгіївна (Не надано згоду на розкриття паспортних
даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на
який обрано особу: згідно законодавства на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради ПАТ «Фармак», Директор з фінансів ПАТ «Фармак».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Посадова особа є представником акціонера Farmak International Holding
GMBH (Австрія) (реєстраційний номер FN 303303i).
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів
19.04.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних
зборів акціонерів №28, від 19.04.2018 р.
Гвоздь Анатолій Васильович (Не надано згоду на розкриття паспортних
даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на
який обрано особу: згідно законодавства на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Члн Наглядової ради ПАТ «Фармак», Операційний директор ПАТ «Фармак».Розмір
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Посадова особа є представником акціонера Farmak International Holding
GMBH (Австрія) (реєстраційний номер FN 303303i).
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів
19.04.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних
зборів акціонерів №28, від 19.04.2018 р.
Сяркевич Олег Романович (Не надано згоду на розкриття паспортних
даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: згідно законодавства на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Директор
з розвитку бізнесу ПАТ «Фармак».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Посадова особа є представником акціонера Farmak International Holding
GMBH (Австрія) (реєстраційний номер FN 303303i).
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 19.04.2018 р.
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№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «Фармак» №20, від 19.04.2018 р.
Жебровська Філя Іванівна (Не надано згоду на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Голова Наглядової ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який
обрано особу: на 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова
Наглядової ради ПАТ «Фармак», Генеральний директор ПАТ «Фармак».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Посадова особа є представником акціонера Farmak International Holding
GMBH (Австрія) (реєстраційний номер FN 303303i).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2.
Т.в.о. Виконавчого директора
Костюк В.Г.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)

Публічне акціонерне товариство «Красилівський машинобудівний завод»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Красилівський машинобудівний завод»
1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14310394
1.4. Місцезнаходження емітента: 31000, м. Красилів, Хмельницька обл.,
вул. Центральна, 16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03855)44097;
факс:(03855)44077
1.6. Електронна поштова адреса: shax@atonmash.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.kmbz.com.ua
1.8. Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів ПАТ «Красилівський машзавод»
19.04.2018 р. прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб
емітента:
припинено повноваження: члена Наглядової ради Артазея Андрія
Івановича, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Перебував на посаді з 09.12.2011 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особі належить пакет акцій у розмірі 0,537%. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
припинено повноваження: члена Наглядової ради, Голови Наглядової
ради Бояршина Миколи Івановича, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Перебував на посаді з 09.12.2011 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі належить пакет акцій у розмірі 0,00002%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
припинено повноваження: члена Наглядової ради Валієва Сергія Робертовича, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Перебував на посаді з 09.12.2011 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особі належить пакет акцій у розмірі 0,00002%. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
припинено повноваження: члена Ревізійної комісії, Голови Ревізійної
комісії Вівсяника Андрія Мирославовича, в зв’язку з закінченням терміну
повноважень. Перебував на посаді з 08.02.2013 р. Особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
припинено повноваження: члена Ревізійної комісії Клименка Єгора
Юрійовича, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Перебував на посаді з 08.02.2013 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
припинено повноваження: члена Ревізійної комісії Поркалової Оксани Миколаївни, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала
на посаді з 08.02.2013 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Непогашеної судимості
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для
опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство «ЦЕНТР
ня, міжміський код та телефон
СВIТЛО», 35509048
емітента
03150, м. Київ, Боженка, б. 86-Г,
(044) 333-34-35
2. Дата розкриття повного тексту 22.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.centrelight.kiev.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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за корисливі та посадові злочини не має.
обрано: Бояршина Миколу Івановича, на посаду члена Наглядової ради,
представника акціонера-юридичної особи ТОВ «АТОН – ГРУП» (код ЄДРПОУ
36146790, частка акцій у статутному капіталі 91,12%), терміном на три роки.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі належить пакет
акцій у розмірі 0,00002%. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена
Наглядової ради, Голови Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На засіданні Наглядової ради 19.04.2018 р.
Бояршина Миколу Івановича обрано Головою Наглядової ради.
обрано: Артазея Андрія Івановича, на посаду члена Наглядової ради,
представника акціонера-юридичної особи ТОВ «АТОН – ГРУП» (код
ЄДРПОУ 36146790, частка акцій у статутному капіталі 91,12%), терміном
на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі
належить пакет акцій у розмірі 0,537%. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
обрано: Валієва Сергія Робертовича, на посаду члена Наглядової
ради, представника акціонера-юридичної особи ТОВ «АТОН – ГРУП» (код
ЄДРПОУ 36146790, частка акцій у статутному капіталі 91,12%), терміном
на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі
належить пакет акцій у розмірі 0,00002%. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
обрано: Жарикову Світлану Олександрівну, на посаду члена Ревізійної
комісії, строком на п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом
останніх п’яти років обіймала посаду директора адміністративного департаменту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На засіданні Ревізійної комісії 19.04.2018 р. Жарикову Світлану Олександрівну обрано Головою Ревізійної комісії.
обрано: Поркалову Оксану Миколаївну, на посаду члена Ревізійної комісії, строком на п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх
п’яти років обіймала посади: начальника відділу корпоративного обліку, керівника управління фінансової звітності, економіста з аналізу господарської діяльності та контролю операцій. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.
обрано: Черниш Ірину Станіславівну, на посаду члена Ревізійної комісії, строком на п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх
п’яти років обіймала посади: бухгалтера, заступника головного бухгалтера.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Виконуючий обов’язки Голови правління Шаховал А.М. 20.04.2018 р.

Приватне акцiонерне товариство
«Виробниче об’єднання «КОНТI»

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, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Виробниче об'єднання «КОНТI», 25112243, Донецька обл.
85114 м. Костянтинiвка вул. Iнтернацiональна, буд. 460, (044) 503-10-41
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://konti.com/ua/investors/lc
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості
Повне найменування:

СТВО «ЧЕКСІЛ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04594723
Місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, будинок,66 місто Чернігів, 14014
Міжміський код, телефон та факс: тел. (0462)66-44-95 , факс
(0462)66-22-83
Електронна поштова адреса: zsn@ksk.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: pat.cheksil.cn.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
2. Текст повідомлення
У зв’язку з закінченням строку дії повноважень, на який було обрано
Наглядову раду Товариства, Загальні збори акціонерів ПАТ «ЧЕКСІЛ»
20.04.2018р. (Протокол № 33 від 20.04.2018р.), прийняли рішення припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі,
а саме: Голови Наглядової Ради Шарова Юрія Ігоровича, який був обраний,
як незалежний директор, посадова особа згоди на розкриття паспортних
даних не надавала, часткою в статутному капіталі товариства не володіє.
Особа перебувала на посаді з 21.04.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена Наглядової Ради Громова Антона Валерійовича – представника акціонера ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ», частка
акціонера в статутному капіталі товариства 49%, посадова особа згоди на
розкриття паспортних даних не надавала. Особа перебувала на посаді з
21.04.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Члена Наглядової Ради Киселиці Івана Михайловича, посадова особа
згоди на розкриття паспортних даних не надавала, володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,025%. Особа перебувала на посаді з
21.04.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Члена Наглядової Ради Копаниці Олександра Олександровича, який
був обраний, як незалежний директор, посадова особа згоди на розкриття
паспортних даних не надавала, часткою в статутному капіталі товариства
не володіє. Особа перебувала на посаді з 21.04.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена Наглядової ради Попова Віктора Петровича, посадова особа згоди на розкриття паспортних
даних не надавала, володіє часткою в статутному капіталі товариства
0,5%. Особа перебувала на посаді з 21.04.2017р., непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має.
Загальні збори акціонерів ПАТ«ЧЕКСІЛ» 20.04.2018р. (Протокол № 33
від 20.04.2018р.) та протокол Наглядової Ради № 1 від 20.04.2018р. прийняли рішення обрати: Голову Наглядової Ради Громова Антона Валерійовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа є представником акціонера ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 24841543), частка акціонера в статутному капіталі товариства 10,26%. Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які
обіймала особа: з 18.07.2011р. заступник генерального директора по рекламі ТОВ «Швейтех», з 31.07.2014р. член Наглядової Ради ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ», з 09.09.2014р. Голова Наглядової Ради ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Члена Наглядової ради Попова Віктора Петровича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа є акціонером ПАТ «ЧЕКСІЛ», частка акціонера в статутному
капіталі товариства 0,5%. Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа: з 03.02.2004р. Президент - Голова Наглядової
Ради ПрАТ «КСК«ЧЕКСІЛ», з 19.11.2014 року член Наглядової Ради
ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС». Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Члена Наглядової ради Сурженко
Галину Василівну, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не
надавала. Посадова особа є представником акціонера ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» (код ЄДРПОУ 14251734), частка акціонера в статутному капіталі товариства 49%. Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа: з 2013р. директор ТОВ «Соколінвест», з 01.08.2014р.
директор ТОВ «Соколшвей», с 04.08.2014р. заступник директора по вироб-

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації

товариство «Цумань»

05496276
45233, смт. Цумань, Грушевського, 7
(03365) 94419 (03365) 94543
info@tsumanshpon.com
www.tsumanshpon.com

ництву ТОВ «ЛШФ», з 08.2014 по 07.2017р. директор виробництва «ЛШФ»
(Людиновська швейна фабрика). Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
У зв’язку зі зміною типу та назви Товариства з публічного на приватне
Загальні збори ПАТ «ЧЕКСІЛ» (Протокол № 33 від 20.04.2018р.), прийняли
рішення припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у
повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії Волкової Світлани Анатоліївни, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала,
часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Особа перебувала на
посаді з 21.04.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена Ревізійної комісії Классена Віталія Францовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала, часткою в
статутному капіталі товариства не володіє. Особа перебувала на посаді з
21.04.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Члена Ревізійної комісії Чічкань Марини Сергіївни, посадова особа
згоди на розкриття паспортних даних не надавала, часткою в статутному
капіталі товариства не володіє. Особа перебувала на посаді з 21.04.2017р.,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальні збори акціонерів ПАТ «ЧЕКСІЛ» 20.04.2018р. (Протокол № 33
від 20.04.2018р.) та протокол Ревізійної комісії № 1 від 20.04.2018р. прийняли рішення обрати: Голову Ревізійної комісії Классена Віталія Францовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала,
часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Особа призначена на
посаду на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа: з 01.08.2011р. головний
бухгалтер ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ», з 01.02.2016р. директор
ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ». Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Члена Ревізійної комісії Помилуйко
Олександра Петровича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала, часткою в статутному капіталі товариства не володіє.
Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа: з
11.04.2006р. менеджер з постачання відділу закупок ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ».
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Члена Ревізійної комісії Сугоняко Людмилу Михайлівну, посадова
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала, володіє часткою
в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0022%. Особа призначена на
посаду на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа: з 03.06.2013р. начальник відділу митного оформлення ТОВ «СП «ЧЕКСІЛ-АРІАДНА», з
15.10.2015р. начальник відділу митного оформлення ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
У зв’язку зі зміною типу та назви Товариства та затвердження Статуту
Товариства в новій редакції, Наглядова рада Товариства (Протокол Наглядової ради № 2 від 20.04.2018р.) прийняла рішення припинити повноваження: Голови правління Боримської Олени Валеріївни, посадова особа
згоди на розкриття паспортних даних не надавала, часткою в статутному
капіталі товариства не володіє. Особа перебувала на посаді з 21.04.2017р.,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена
правління Захаренко Світлани Миколаївни, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала, володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,000008%. Особа перебувала на посаді з 21.04.2017р.,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена
правління Кравченко Галини Миколаївни, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала, володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,0003%. Особа перебувала на посаді з 21.04.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Наглядова рада Товариства (Протокол Наглядової ради № 2 від
20.04.2018р.) прийняла рішення обрати Директором ПрАТ «ЧЕКСІЛ» Боримську Олену Валеріївну, посадова особа згоди на розкриття паспортних
даних не надавала, часткою в статутному капіталі товариства не володіє.
Особа призначена на посаду безстроково. Посади, які обіймала особа: з
14.09.2011р. голова первинної профспілкової організації ПрАТ «КСК «Чексіл», з 01.12.2015р. Голова правління ПАТ «Чексіл». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно законодавства. Голова Правління Боримська О.В.

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення
про виплату дивідендів

Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2018 року було прийнято рiшення
про виплату дивiдендiв акцiонерам з розрахунку 0,71 грн. на одну акцiю. Розмір
дивідендів, що підлягають виплаті 2263764 грн. Дата складення перелiку осiб,
якi мають право на отримання дивiдендiв 14 травня 2018 року. Виплата всiєї
суми дивiдендiв в повному обсязі безпосередньо акціонерам. Строк виплати 6
мiсяцiв з моменту прийняття рiшення про виплату з 14.05.2018 по 20.10.2018.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Президент
Камiнський Iван Васильович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»;2. Код за ЄДРПОУ:
00110734;3. Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69
4. Міжміський код, телефон та факс: +380933430232
5. Електронна поштова адреса: emzavod2016@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: emz.org.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
19.04.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ЕМЗ», а
саме:
- відкликано (припинено) повноваження голови наглядової ради Литвина Володимира Михайловича на пiдставi рiшення загальних зборів товариства (протокол вiд 19.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте на вимогу діячого
законодавства. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа – 3,005% вiд статутного капiталу товариства. Особа перебувала на посаді з 08.09.2017р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
- відкликано (припинено) повноваження члена наглядової ради Мазура
Юрія Сулеймановича на пiдставi рiшення загальних зборів товариства
(протокол вiд 19.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Рішення прийняте на вимогу діячого законодавства.
Особа акціями товариства не володiє. Особа перебувала на посаді з
08.09.2017р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
- відкликано (припинено) повноваження члена наглядової ради Литвина
Сергія Михайловича на пiдставi рiшення загальних зборів товариства (протокол вiд 19.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте на вимогу діячого законодавства. Розмiр
пакета акцiй, яким володiє особа – 8,348% вiд статутного капiталу товариства. Особа перебувала на посаді з 21.08.2017р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
- відкликано (припинено) повноваження члена наглядової ради Задорожнього Максима Петровича на пiдставi рiшення загальних зборів товариства (протокол вiд 19.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте на вимогу діячого
законодавства. Особа акціями товариства не володiє. Особа перебувала
на посаді з 21.08.2017р. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
- відкликано (припинено) повноваження члена наглядової ради Кулибаби Лідії Іванівни на пiдставi рiшення загальних зборів товариства (протокол
вiд 19.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Рішення прийняте на вимогу діячого законодавства. Особа акціями
товариства не володiє. Особа перебувала на посаді з 21.08.2017р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
- відкликано (достроково припинено) повноваження голови ревізійної
комісії Шпиг Наталії Василівни на пiдставi рiшення загальних зборів товариства (протокол вiд 19.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Рішення прийняте в зв’язку з корпоративною
необхідністю. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа - 5,349% вiд статутного капiталу товариства. Особа перебувала на посаді з 21.08.2017р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.

- відкликано (достроково припинено) повноваження члена ревізійної комісії Шпиг Марії Миколаївни на пiдставi рiшення загальних зборів товариства (протокол вiд 19.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте в зв’язку з корпоративною
необхідністю. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа - 8,319% вiд статутного капiталу товариства. Особа перебувала на посаді з 21.08.2017р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.
- обрано на посаду члена та голови наглядової ради Литвина Сергія
Михайловича на пiдставi рiшення загальних зборів товариства (протокол
вiд 19.04.2018р.) та рішення наглядової ради (протокол №19/04 вiд
19.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Рiшення прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу
наглядової ради. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа - 8,348% вiд статутного капiталу товариства. Особу обрано сроком на 3 роки. До обрання
займала посади: голова наглядової ради, член наглядової ради. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа є акціонером.
- обрано на посаду члена наглядової ради Кулибаби Лідії Іванівни на
пiдставi рiшення загальних зборів товариства (протокол вiд 19.04.2018р.).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення
прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу наглядової ради.
Особа акціями товариства не володiє. Особу обрано сроком на 3 роки. До
обрання займала посади: майстер цеху, член наглядової ради. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа є незалежним директором.
- обрано на посаду члена наглядової ради Литвина Володимира Михайловича на пiдставi рiшення загальних зборів товариства (протокол вiд
19.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Рiшення прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу
наглядової ради. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа - 3,005% вiд статутного капiталу товариства. Особу обрано сроком на 3 роки. До обрання
займала посади: голова наглядової ради, член наглядової ради. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа є акціонером.
- обрано на посаду члена та голови ревiзiйної комiсiї Шпиг Наталію Василівну на пiдставi рiшення загальних зборів товариства (протокол вiд
19.04.2018р.) та рішення ревiзiйної комiсiї (протокол №19/04 вiд
19.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Рiшення прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу
ревiзiйної комiсiї. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа - 5,349% вiд статутного капiталу товариства. Особу обрано сроком на 3 роки. До обрання
займала посади: виконавчий директор, член наглядової ради, голова ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
- обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Шпиг Марію Миколаївну на
пiдставi рiшення загальних зборів товариства (протокол вiд 19.04.2018р.).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення
прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу ревiзiйної комiсiї.
Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа - 8,319% вiд статутного капiталу
товариства. Особу обрано сроком на 3 роки. До обрання займала посади:
голова ревізійної комісії, член ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. 2. Найменування посади Голова Правлiння Оцел Валерій (підпис) М.П (ініціали та прізвище керівника) 20.04.2018р.

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

20.04.2018) прийнято рішення обрати строком на 3 роки Головою Ревізійної
комісії Ільюшина Олега Олександровича (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До обрання на
посаду, протягом останніх п'яти років обіймає посаду Заступника Голови
Правління ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП».
20.04.2018 Загальними Зборами акціонерів (Протокол №1-2018 від
20.04.2018) прийнято рішення обрати строком на 3 роки членом Ревізійної
комісії Решетнік Світлану Вікторівну (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До обрання на посаду, протягом останніх п'яти років обіймає посаду Начальника
фінансового відділу ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП».

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА
ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 30434963
3. Місцезнаходження: 04050 м. Київ, вул. Глибочицька
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)595-55-08, (044)595-55-09
5. Електронна поштова адреса: info@kniazha-life.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.kniazha-life.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
20.04.2018 Загальними Зборами акціонерів (Протокол №1-2018 від
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III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правлінння
Грицута Д.О.
23.04.2018

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 товариство «Виробниче пiдприємство «Украгрожитлопобутбуд», 19256512, вул. Володимирська, 23-Б, м. Київ,

ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ, 01034, 044-5812703. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.ukragro.patprom.com. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Р.Аудит», 37569947
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 31.10.2017 року. Кворум зборів: 99,9918% до загальної кількості голосів.
Порядок денний: 1.Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо
виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії. 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. 4.Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності
в 2014, 2015 та 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Виконавчого органу Товариства. 5.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2014, 2015 та 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6.Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської
діяльності в 2014, 2015 та 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 7.Затвердження річного звіту та
балансу Товариства за 2014, 2015 та 2016 роки. 8.Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи
в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства. 9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями
Товариства. 10. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття
збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення
про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства. 11.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. 12.Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства. 13.Внесення змін до
Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. 14.Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують
діяльність органів управління та контролю Товариства. 15.Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із
скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія». 16.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
Товариства. 17.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 18.Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
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:

товариство «Обод»

Приватне акцiонерне

2.Код за ЄДРПОУ: 13933348
3.Місцезнаходження: 39611, Полтавська обл., м.Кременчук, проїзд
Ярославський, 8
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 77-77-30
5.Електронна поштова адреса: viobod@mail.ru
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.obod.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.
ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття Загальними зборами акціонерного товариства рішення

на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 19.Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів.
Результати розгляду питань порядку денного:
Визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності
Товариства і положенням його установчих документів роботу в 2014,2015, 2016
роках: Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради товариства, Ревізійної
комісії Товариства. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014, 2015, 2016 роки ;
затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014, 2015, 2016 роки ; затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014, 2015, 2016 роки затвердити. Річні
звіти та баланси Товариства за 20142015, 2016 роки затвердити.
Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2014 році Товариство
має збитки в сумі 222,00 тис. рн. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати та
не сплачувати. Затвердити прибуток 86,9 тис. грн., отриманий Товариством
за 2015 рік та направити 100% прибутку на поповнення резервного капіталу. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати. Прийняти до
відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має збиток від
фінансово-господарської діяльності в сумі 2 220, 00 тис. грн. Дивіденди за
2015 рік не нараховувати та не сплачувати.
Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.
Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД».
Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту, Директору забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту.
Затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів
управління та контролю Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів; Положення про Наглядову раду; Положення про Директора.
У зв’язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов’язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія», припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.Обрати членами Наглядової ради Товариства:Кіпермана Владислава Юрійовича, Михайловську Наталію Анатоліївну,: Дробушевську Юлію
Андріївну. Затвердити умови цивільно-правових договорів між Товариством
та членами обраної Наглядової ради Товариства, Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати договори на безоплатній основі.
Надати попередню згоду на вчинення Товариством правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів від передачі майна Товариства в оренду, – граничною сукупною вартістю правочинів
15 000 000,00 грн. Уповноважити Виконавчий орган Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів,
за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
про виплату дивідендів - 18.04.18. Дата складення перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв 16.05.18. (протокол Наглядової ради
№ 7/2018 від 23.04.18.). Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi відповідно до рішення Загальних зборів – 7 926 039,00 грн. ( із розрахунку 49,50 грн.
на одну просту іменну акцію). Строк виплати дивідендів - з 01.06.18. до
18.10.18. Спосiб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Порядок
виплати дивідендів - в повному обсязі (протокол Наглядової ради № 7/2018
від 23.04.18.) та відповідно до рішення річних Загальних зборів
ПрАТ «Обод».
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
Директор 		Лавецький М.В.
( підпис )
( ініціали та прізвище керівника )
М.П. 	
23.04.2018
		
( дата )

Приватне акціонерне товариство
«АЛЬФА-ТРЕЙД»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «АЛЬФА-ТРЕЙД», 21992388, вул. Виборзька, буд. 42 А, м. Київ,

д/н, 03067, . (044) 4530186
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: alfa-trade.prat.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiо

нерне товариство
"Немирiвське автотранспортне
пiдприємство 10547"

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

05460924
22800, мiсто Немирiв, вулиця
Комсомольська, будинок 48
(04331) 2-09-69 (04331) 2-09-69
par@05460924.pat.ua
www.05460924.pat.ua
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 р. Протокол №01 припинено повноваження Директора Кузьменка Миколи Володимировича (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Особа
непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має, володiє
часткою в Статутному капiталi 67,653543%. На посадi перебував 3 роки.
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 р. Протокол №01 припинено повноваження Голови Наглядової ради Кузьменка
Миколи Миколайовича (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має, володiє
часткою в Статутному капiталi 0,787401%. На посадi перебував 3 роки.
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 р. Протокол №01 припинено повноваження члена Наглядової ради Дейнеги
Олексiя Олексiйовича (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх
паспортних даних) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Особа
непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має, володiє
часткою в Статутному капiталi 0,787401%. На посадi перебував 3 роки.
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 р. Протокол №01 припинено повноваження члена Наглядової ради Перетяжка
Андрiя Федотовича (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх
паспортних даних) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Особа
непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має, володiє
часткою в Статутному капiталi 0,078740%. На посадi перебував 3 роки.
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 р. Протокол №01 припинено повноваження Ревiзора Кириченко Людмили
Олександрiвни (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Особа не-

погашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має, акцiями Товариства не володiє. На посадi перебувала 3 роки.
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 р. Протокол №01 звiльнено з посади Головного бухгалтера Кириченко Людмилу
Олександрiвну (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних), а посаду Головного бухгалтера скорочено. Особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має, акцiями Товариства не володiє. На посадi перебувала 8 рокiв. Обов'язки Головного
бухгалтера покладено на Директора Товариства.
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 р. Протокол №01 обрано Директора Кузьменка Миколу Володимировича (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) строком
на 3 роки. Особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
не має, володiє часткою в Статутному капiталi 67,653543%. Останнi 5 рокiв
перебував на посадi Директора ПрАТ «АТП 10547».
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 р. Протокол
№01 та рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2018 р. Протокол №02 обрано та
призначено на посаду Голови Наглядової ради Кузьменка Миколу Миколайовича (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних)
строком на 3 роки. Особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має, володiє часткою в Статутному капiталi 0,787401%. Останнi 5
рокiв перебував на посадi заступник Директора ПрАТ «АТП 10547».
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 р. Протокол №01 обрано на посаду члена Наглядової ради Дейнегу Олексiя
Олексiйовича (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) строком на 3 роки. Особа непогашеної судимостi за
посадовi та корисливi злочини не має, володiє часткою в Статутному
капiталi 0,787401%. Останнi 5 рокiв працював водiєм.
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 р. Протокол №01 обрано на посаду члена Наглядової ради Перетяжка Андрiя
Федотовича (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) строком на 3 роки. Особа непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не має, володiє часткою в Статутному капiталi
0,078740%. Останнi 5 рокiв перебував на пенсiї.
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 р. Протокол №01 обрано на посаду Ревiзора Кириченко Людмилу Олександрiвну
(посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних)
строком на 3 роки. Особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi
злочини не має, акцiями Товариства не володiє. Останнi 5 рокiв обiймала
посаду Головного бухгалтера ПрАТ «АТП 10547».
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
Кузьменко Микола
Володимирович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ»

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 «КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00306822
3. Місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Кирилівська, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 425-33-92, (044) 425-33-92
5. Електронна поштова адреса: info@silk.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://www.silk.org.ua/?item_id=23
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення
На підставі поданої заяви про припинення повноважень згідно із
ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» 20.04.2018 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Васечко Інни Василівни
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Акціями Товариства
не володіє. Перебувала на посаді члена Наглядової ради з
25.04.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Генеральний директор

Гладишко Г.М.
20.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ»,
01241384, вулиця Хабаровська, будинок 2, м. Краматорськ, д/н, Доне-
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цька, 84320, (06264) 6-33-97
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://www.donbasekskavaciya.dn.ua/

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «АВТОМОБIЛIСТ»
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 «АВТОМОБIЛIСТ», 20595426, Київська обл. 08700
м. Обухiв вул. Промислова, 20/8, (04572) 7-17-98
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://20595426.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
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕМКОН-АУДИТ», 37153128
5. Інформація про загальні збори:
24.04.2017 проведено річні загальні збори. Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 1. Про обрання робочих органiв загальних
зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт генерального директора про пiдсумки
роботи товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту генерального директора.3. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної
комiсiї за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Ревiзiйної комiсiї, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 6. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк.7. Припинення повноважень членiв
Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11.Затвердження умов
договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами наглядової ради та
ревiзiйної комiсiї. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами наглядової ради та ревiзiйної комiсiї. 12. Визначення
основних напрямiв дiяльностi Товариства в 2017 роцi. 13. Змiна
мiсцезнаходження Товариства. 14. Затвердження Статуту Товариства у
новiй редакцiї. 15. Визначення уповноваженої особи на пiдписання Статуту
Товариства у новiй редакцiї та забезпечення проведення державної
реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї. Особи, що подавали
пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило.Результати
розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного
ВИРIШИЛИ: обрати лiчильну комiсiю у складi: : Дика Т.I.- голова лiчильної
комiсiї; Шапенко Л.В. та Дзень Н.М. - члени лiчильної комiсiї, а також обрати головою загальних зборiв - Дику Т.I. та секретарем загальних зборiв Шапенко Л.В.Затвердити наступний регламент зборiв:-час на доповiдь 10 хвилин;-час на запитання - 2 хвилини;-час на вiдповiдi - 5 хвилин;-час
пiдрахунку голосiв - 5 хвилин;-принцип голосування - одна акцiя один
голос.З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт

правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства
за 2016 рiк. З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити
звiт Наглядової ради про дiяльнiсть за 2016 рiк. З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт ревiзiйної комiсiї, висновок
ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi товариства за 2016 рiк. З п'ятого питання порядку денного
ВИРIШИЛИ: затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. З шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: порядок розподiлу прибутку (покриття
збиткiв) Товариства за 2016 рiк затвердити. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi за 2016 рiк не нараховувати та не сплачувати. Направити прибуток отриманий у 2016 роцi на покриття збиткiв минулих рокiв.
З сьомого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: вiдкликати членiв Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Автомобiлiст» у повному
складi. З восьмого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати Наглядову
раду з числа наступних кандидатiв: головою Наглядової ради -Дику Т.I.,
членами Наглядової ради - Бабiйчук С.А., Бранець С.А., Скарлат В.В., Шапенко Л.В. З дев'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: вiдкликати
членiв Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства «Автомобiлiст»
у повному складi. З десятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати
Ревiзiйну комiсiю з числа наступних кандидатiв: головою Ревiзiйної комiсiї
-Бабiйчук А.П., членами Ревiзiйної комiсiї - Пудовкiн О.Є. та Лазоренко В.В.
З одинадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: встановити виконання повноважень членiв наглядової ради та членiв ревiзiйної комiсiї на
безоплатнiй
основi.
Уповноважити
Генерального
директора
ПАТ «Автомобiлiст» Дикого Л.С. у встановленому законодавством України
та Статутом Товариства порядку укладати та пiдписувати цивiльно-правовi
договори мiж Товариством та обраними членами Наглядової ради та
Ревiзiйної комiсiї. З дванадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити основнi напрями дiяльностi та показники роботи Товариства на
2017 р . З тринадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: змiнити
мiсцезнаходження публiчного акцiонерного товариства «Автомобiлiст» та
встановити мiсцезнаходження Товариства за адресою: 08700, Київська обл., м. Обухiв, вул. Промислова,20/8. З чотирнадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї,
внести та затвердити змiни до Статуту Товариства пов'язанi iз змiною
мiсцезнаходження Товариства, та зареєструвати змiни в єдиному державному реєстрi юридичних осiб. З п'ятнадцятого питання порядку денного
ВИРIШИЛИ: надати Генеральному директору ПАТ «Автомобiлiст» Дикому
Леонiду Степановичу право пiдпису Статуту Товариства в редакцiї,
затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2017 року. Доручити Генеральному директору Дикому Л.С. особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту та установчих
документiв Товариства в новiй редакцiї затвердженiй рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв 24.04.2017 р.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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:

денного:1. Звiт Правлiння про пiдсумки дiяльностi товариства за 2016 рiк та
затвердження заходiв щодо пiдвищення ефективностi i покращення фiнансовогосподарської дiяльностi товариства у 2016 роцi.2. Звiт наглядової ради про
пiдсумки дiяльностi товариства за 2016 рiк.3. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї
товариства за 2016 рiк 4. Затвердження рiчного звiту та балансу ВАТ «Малинська льоностанцiя» за 2016 рiк.5. Затвердження порядку покриття збиткiв товариства за 2016 рiк.Вирiшили:1. Звiт Правлiння затвердити.2. Звiт Наглядової ради затвердити.3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї затвердити.4. Рiчний
звiт та баланс за 2016 рiк затвердити.5. Затвердити порядок покриття збитку
за 2016 рiк.Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного
не було. Змiн у перелiку питань порядку денного не було. Рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв було прийнято Наглядовою радою Товариства на пiдставi чинного законодавства та Статуту Товариства. Порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства. Всi питання оголошеного
порядку денного були розглянутi на загальних зборах акцiонерiв та по кожному з них були прийнятi вiдповiднi рiшення. Позачерговi збори акцiонерiв у
звiтному роцi не iнiцiювались та не скликались.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Вiдкрите акцiонерне товариство «Малинська
льононасiнницька станцiя», 00698360, Житомир-

ська обл. Малинський р-н 11600 м. Малин вул. I Огiєнка, 38, 233- 513-55
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://malinlyon.emitents.net.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: аудит рiчної фiнансової звiтностi за
2017 рiк не здiйснювався через брак коштiв пiдприємства.
5. Інформація про загальні збори:
28.04.2017 проведено річні загальні збори. Розглянувши питання порядку

Закрите акцiонерне товариство
«Донмашбуд»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Закрите акцiонерне товариство «Донмашбуд», 01236992, пр-т Миру, б.8, м. Краматорськ, д/н, Донецька, 84313, +38 06264 3-23-50

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: donmashstroy.pat.ua
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№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«Агрокомбiнат «Калита»

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
«Агрокомбiнат «Калита»
2. Код за ЄДРПОУ
00857290
3. Місцезнаходження
07420, смт. Калита,
Броварський р-н, Київської
областi, Червоноармiйська,14
4. Міжміський код, телефон та
(04594) 68-500 (04594) 68-500
факс
5. Електронна поштова адреса
a.smiyan@akkalita.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.akkalita.com.ua
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
19.04.2018 р. Наглядовою радою ПАТ «Агрокомбiнат «Калита»
прийнято рiшення:
1. про припинення повноважень наступних членів Правлiння, у
зв’язку iз закiнчення строку повноважень, перебували на посадi 4 роки
10 мiсяцiв 17 днiв кожний:
1)Гнiдогого Петра Iгоровича, паспорт серiї КС 360242, виданий
Яворiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 17 .08.2004 р.,
2)Суворова Євгенiя Володимировича, паспорт серiї СН 934091, виданий Днiпровське РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 08 .10.1998 р.,
3)Шкрабацький Вiктор Петрович, паспорт: серiя CК № 907947, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi «15» серп-

ня 1998 р.,
2. та обрання
у звязку iз закiнченням строку повноважень попереднiх членiв
Правлiння, наступних членів Правління:
1) Шкрабацький Вiктор Петрович, паспорт: серiя CК № 907947, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi «15» серпня 1998 р., посади, якi обiймала особа протягом останнiх п»яти рокiвголовний енергетик, головний інженер;
2)Мотузенко Галина Iванiвна , паспорт: серiя ВТ № 127602, виданий Волноваським РВ ГУ ДМС України в Донецькiй областi «03» лютого 2015 р., посади, якi обiймала особа протягом останнiх п»яти рокiвголовний бухгалтер.
3)Лахно Сергiй Миколайович, паспорт: серiя СМ 599628, виданий
Броварським РВГУ МВС України в Київської обл. 15 сiчня 2004 р., посади, якi обiймала особа протягом останнiх п»яти рокiв- начальник
АТЦ
4) Левенець Дмитро Сергiйович , паспорт: серiя СТ 102781, виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ ГУ України в Харкiвськiй обл. 03 лютого 2009 р., посади, якi обiймала особа протягом останнiх п»яти
рокiв- студент, помiчник агронома, агроном, головний агроном.
Розмiр пакета акцiй ( у вiдсотках) або частка, якою володiє кожен
член Правління в статутному капiталi емiтента ( у вiдсотках)-0,0; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у кожного вiдсутня,
всі обрані безстроково з врахуванням Статуту та Закону України «Про
акцiонернi товариства».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Найменування
Смiян Олександр
посади
Станiславович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
19.04.2018
(дата)

Публiчне акцiонерне товариство «Айбокс Банк»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Айбокс Банк»
2. Код за ЄДРПОУ
21570492
3. Місцезнаходження
03015, м. Київ,
вул. Дiлова, буд. 9А
4. Міжміський код, телефон та
(044) 205-41-80 (044) 205-41-80
факс
5. Електронна поштова адреса
bank@iboxbank.online
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://www.iboxbank.online/ua/
нет, яка додатково використову- osobliva_informatsiya.html
ється емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Айбокс Банк» 20.04.2018р.
було прийнято рішення щодо відкликання Голови та Членів Ради Банку, обраних Загальними зборами акціонерів 27.04.2017р., у зв’язку iз
закінченням строку їх повноважень. Таким чином відкликано Голову
Ради Банку Захарчука О.В., (володiє часткою в статутному капiталi
Банку у розмiрi 1,1117 %.), Членів Ради Банку Воротинського В.М.,
Логiнова В.Г. та незалежних Членів Ради Банку Ломову Л.С., Мельниченко В.В. (часткою в статутному капіталі Банку не володіють). Посадові особи Банку непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Дозволу на розкриття паспортних даних не надали.
Відповідно до Рішення засідання Ради ПАТ «Айбокс Банк» від
27.04.2017р. Захарчук О.В. був обраний Головою Ради Банку, Воротинський В.М. – секретарем Ради Банку.
На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Айбокс Банк» 20.04.2018р.
було прийнято рішення щодо обрання терміном на три роки наступних
Членів Ради ПАТ «Айбокс Банк»: Захарчука О.В., володiє часткою в
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статутному капiталi Банку у розмiрi 1,1117 %. Відповідно до Рiшення
засідання Ради ПАТ «Айбокс Банк» вiд 20.04.2018р. Захарчук О.В. обраний Головою Ради Банку. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду юрисконсульта в ТОВ «Компанiя Енергобудлiзинг»;
Воротинського В.М., часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Відповідно до Рiшення засідання Ради ПАТ «Айбокс Банк» вiд
20.04.2018р. Воротинський В.М. обраний секретарем Ради Банку. Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступні посади: з 01.02.2010 р. по
20.03.2018р.- ТОВ «Компанiя Енергобудлiзинг», юрисконсульт; з
21.03.2018р.- ТОВ «УкрХотелIнвест Компанi», директор;
Мельниченко В.В., часткою в статутному капіталі Банку не володіє.
Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду економiста вiддiлу
операцiйної дiяльностi Дарницького вiддiлення № 1100 м. Київ,
ПАТ «Банк Форум» та головного спецiалiста управлiння розвитку та
координацiї мережi вiддiлень ПАТ «Артем - Банк». Мельниченко В.В.
обраний як незалежний член Ради Банку;
Iванова В.А., часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Протягом останнiх п’яти рокiв був приватним пiдприємцем. Іванов В.А. обраний як незалежний член Ради Банку;
Яновського I.Л., часткою в статутному капіталі Банку не володіє.
Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду генерального директора
ТОВ «ТЕХНОБУД». Яновський І.Л. обраний як незалежний член Ради
Банку.
Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не мають. Дозволу на розкриття паспортних даних не надали.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Найменування
Хейло Галина Михайлiвна
посади
Голова Правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приватне
акцiонерне товариство «Обласний завод залiзобетонних виробiв i
конструкцiй», 03326920, вул.Айвазовського, 4 А, м.Вiнниця, Замостянський р-н, Вінницька обл., 21022, (0432) - 66-46-43 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії: 20.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://www.zavodzbvk.com.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 «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556 5. Інформація
про загальні збори 21.04.2017, чергові, кворум зборів 100% ПОРЯДОК
ДЕННИЙ: 1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. 3. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів. 4. Визначення порядку та
способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. 5. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт
Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту. 7. Звіт Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. 8. Затвердження річного
звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 10. Приведення у відповідність переліку видів економічної діяльності у Статуті Товариства до діючого Класифікатора КВЕД ДК
009:2010. 11. Про зміну видів економічної діяльності Товариства. 12. Про
приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України. 13 . Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 14. Визначення особи,
уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства
у новій редакції. РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПИТАННЯ № 1: ВИРІШИЛИ: Лічильна комісія обрана у складі однієї особи, а саме Савчук Оксана Петрівна. Повноваження лічильної комісії припиняються після складання протоколу про підсумки голосування. ПИТАННЯ № 2: ВИРІШИЛИ:
Головою Загальних зборів обраний Малюта Денис Сергійович. Секретарем Загальних зборів обрана Сапожнік Тетяна Леонідівна. ПИТАННЯ № 3:
ВИРІШИЛИ: Регламент проведення Загальних зборів акціонерів - виступаючі з питань порядку денного до 10 хвилин; запитання, відповіді на запитання - до 3 хвилин. Питання порядку денного розглядати без перерви,

перерву зробити на час підведення підсумків голосування. Голосування
на Загальних зборах - таємне та проводиться з використанням бюлетенів.
ПИТАННЯ № 4: ВИРІШИЛИ: Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії при здійснення реєстрації акціонерів
для участі у Загальних зборах та наданні таким акціонерам бюлетенів для
голосування. ПИТАННЯ № 5: ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Правління про
підсумки фінансово - господарської діяльності за 2016 рік. ПИТАННЯ № 6:
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. ПИТАННЯ № 7:
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2016 рік. ПИТАННЯ
№ 8: ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
ПИТАННЯ № 9: ВИРІШИЛИ: Затвердити прибуток Товариства за 2016 рік
в сумі 6961,0 тис. грн. Розподілити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарській діяльності Товариства. ПИТАННЯ № 10. ВИРІШИЛИ: Привести у відповідність перелік видів економічної
діяльності у Статуті Товариства до діючого Класифікатора КВЕД ДК
009:2010. ПИТАННЯ № 11: ВИРІШИЛИ: Включити до переліку видів економічної діяльності, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступні
КВЕД: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 46.76 Оптова торгівля іншими
проміжними продуктами. ПИТАННЯ № 12: ВИРІШИЛИ: Привести Статут
Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого чинного законодавства України. ПИТАННЯ № 13: ВИРІШИЛИ: У зв'язку з вищевикладеними змінами, внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій
редакції. ПИТАННЯ № 14. ВИРІШИЛИ: Уповноважити Голову Правління
Малюту Сергія Васильовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАСНИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ І
КОНСТРУКЦІЙ» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Малюту
Сергія Васильовича (паспорт серія АА № 859783 виданий Ленінським РВ
УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 04.11.1998 року, ідентифікаційний номер 2192211857) звернутись до Державного реєстратора з
питань внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань, з правом передоручення. Позачергові збори
протягом 2017 р. не скликались. 6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів
не приймалось.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛД-ПЕРСПЕКТИВА»

страційне свідоцтво №102 2/12) та змінами до нього, емітентом прийнято
рішення про встановлення розміру відсоткової ставки за облігаціями серії А по сімдесят третьому – сімдесят восьмому відсотковим періодам на
рівні 17% річних.

(код ЄДРПОУ 35624120), емітент облігацій, повідомляє, що згідно з проспектом емісії облігацій, зареєстрованим НКЦПФР 10 травня 2012 р. (реє-

Публічне акціонерне товариство «Західенергомонтажвентиляція»
Річна інформація емітента за 2017 р.
1. Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство
«Західенергомонтажвентиляція», код за ЄДРПОУ - 00127083, місцезнаходження - 30100, Україна, Хмельницька, м.Нетішин, вул..Промислова,
б.4/7, міжміський код та телефон емітента - (03842) 3-11-68, 3-11-79.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: id931.smida.gov.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Iнсайт»,
33278507
5. Інформація про загальні збори емітента:
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.04.2017 року.
Кворум зборів: 57,6% до загальної кількості голосів.

Порядок денний зборів: 1.Вибори робочих органiв зборiв. 2. Затвердження рiчного звiту виконавчого органу про результати фiнансовогосподарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Напрямки розвитку
на 2017 рiк. 3. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї про
результати фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу
ПАТ «ЗЕМВ» за звiтний перiод. 4. Затвердження рiчного звiту наглядової ради ПАТ «ЗЕМВ» за звiтний перiод. 5. Затвердження фiнансової
звiтностi та порядку розподiлу прибутку за 2016 фiнансовий рiк. 6. Iншi
питання, що стосуються товариства.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. Підсумки голосування по питаннях порядку денного: всі рішення прийняті
одноголосно. Загальні збори відбулись. Позачергові збори не скликались.
6. Інформація про дивіденди – На дату подання річної інформації
дивіденди по простих іменних акціях за звітний та попередній роки
емітентом не нараховувались та не сплачувались.

Приватне акціонерне товариство
«Олександрiвський»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Олександрiвський», 04342217, вул. Садова, буд 1, с. Високопiлля,
Олександрiвський, Донецька, 84020, (06269) 2-36-41

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: 04342217.smida.gov.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

НЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

21884144
53073, с. Златоустівка Криворізького р-ну Дніпропетровської областi,
вул. Підстепна, буд. 29 А
4. Міжміський код, телефон та факс /056/ 404-95-65, /056/ 404-95-65
5. Електронна поштова адреса
Turta@explosive.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.ufc.pat.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

20 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «УФК»
(протокол № 1/2018 вiд 20.04.2018 р.) прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, що можуть вчинятися протягом року з дати прийняття рiшення, граничною сукупною
вартiстю 10,00 млн.грн., з резидентами та нерезидентами, пов'язаних з
реалiзацiєю продукцiї, наданням послуг (виконанням робiт), придбанням
обладнання, сировини, матерiалiв, енергоносiїв та iнше, а також вчинення
значних правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть на отримання фiнансової
допомоги. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 9 779,3 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi: 102,26 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:
41 575 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 41 575 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
«за» прийняття рiшення - 41575шт., «проти» прийняття рiшення–0.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор 	Соломашенко О. Ю
23.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «IНТЕРВИБУХПРОМ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента
«ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ «IНТЕРВИБУХПРОМ»
2. Код за ЄДРПОУ
31385850
3. Місцезнаходження
39802, м. Горішні Плавні Полтавської
областi, вул. Будiвельникiв, буд. 16
4. Міжміський код, телефон та /056/ 404-95-84, /05348/ 7-48-94, /056/
факс
404-95-85
5. Електронна поштова адреса Tolstoguzova@explosive.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.ivp.pat.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
21 квітня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «IВП» (протокол № 1/2018 вiд 21.04.2018 р.) прийняте рiшення про попереднє надання
згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, які можуть вчинятися

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО «ЗАВОД
ТУТКОВСЬКОГО»

01431386
42004, Україна, Сумська обл.,
м. Ромни, вул.Полтавська, 170
4. Міжміський код, телефон та факс (05448) 7-85-99, (05448) 7-85-99
5. Електронна поштова адреса
m_moroz@nadragroup.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://nadra.pat.ua/
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
2. Текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися
20.04.2018 року (Протокол від 20.04.2018 року) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів.
Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5980 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
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протягом року з дати прийняття рiшення, з резидентами та нерезидентами,
граничною сукупною вартістю 1 000 000,00 тис. грн., пов'язаних з реалiзацiєю
продукцiї, наданням послуг (виконанням робiт) в гiрничої, металургiйної та
будiвельної галузях, придбанням обладнання, сировини та матеріалів,
участю в мiжнародних iнвестицiйних проектах щодо будiвництва комплексiв
по виготовленню компонентiв ВР, а також вчинення договорів з банківськими установами щодо відкриття кредитних ліній, отримання кредитів овердрафт, банківських гарантій на суму, що не перевищує 100,00 млн. грн. та
відповідних договорів на передачу в забезпечення погашення цих кредитів
рухомого та/або нерухомого майна Товариства згідно внутрішніх вимог комерційних банків на умовах, погоджених з Наглядовою радою Товариства.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
196 176,00 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
509,75 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 106 658 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 106 658 шт.;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 106 658 шт., «проти» прийняття рiшення – 0.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та, визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор
Чепурний П.Г.
24.04.2018 р.
тках): 1672,24080%.
Характер правочинів: Попередньо схвалили значні правочини, які можуть укладатися товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори
про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі – продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові
договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з
договорів або декількох пов’язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. Уповноважити наглядову раду товариства, на виконання
даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати товариству погодження
чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються товариством. Зобов’язали Виконавчий орган товариства звертатися до наглядової ради товариства, у порядку встановленому Статутом товариства та
внутрішніми положеннями товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.
Загальна кількість голосуючих акцій: 11477491 шт. Кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 11477045. Кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення:
«за» – 11477045 акцій, «проти» - 0 акцій.
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 правління Товариства Дубенко Людмила Анатоліївна.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Красилiвський машинобудiвний завод»
Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента
1. Загальнi вiдомостi
1.1. Повне найменування емiтента: Публiчне акцiонерне товариство
«Красилiвський машинобудiвний завод»
1.2. Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство
1.3. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ емiтента: 14310394
1.4. Мiсцезнаходження емiтента: 31000, м. Красилiв, Хмельницька обл.,
вул. Центральна, 16
1.5. Мiжмiський код, телефон та факс емiтента: (03855)44097;
факс:(03855)44077
1.6. Електронна поштова адреса: shax@atonmash.com.ua
1.7. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується
емiтентом для розкриття iнформацiї: www.kmbz.com.ua
1.8. Вид iнформацiї: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб
емiтента.
2. Текст повiдомлення:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Красилiвський машзавод»
19.04.2018 р. прийнятi наступнi рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв:
I) предмет правочину: укладання договору поруки iз передачею активiв в
заставу; гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 100000 грн.; вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 191277 тис.грн.;
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної

фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 52.28%; загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для прийняття рiшення: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 46113147 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.
II) предмет правочину: продаж та/або передача активiв до статутного
капiталу iнших пiдприємств; гранична сукупнiсть вартостi правочинiв:
50000 грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 191277 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 26,14%; загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для прийняття рiшення: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 46113147 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. Виконуючий обов’язки Голови
правлiння Шаховал А.М.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

що позачергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 10 травня
2018 року, початок о 11 год.00 хв. за адресою: 03045 м.Київ, вул.Новопирогівська, 58А
Порядок денний:
1. Про надання згоди на отримання кредитів на протязі 2018 року та
укладання договорів забезпечення (іпотеки, застави, поруки).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів –4 травня 2018року
Реєстрація акціонерів проводиться з 10 год 00хв. До 10год. 45хв. у день
та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціоне-

ри повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу,
та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 03045 м.Київ,
вул.Новопирогівська, 58А, з 11год.30хв. до 12год.00хв. кожного четверга, а
в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – Морозова Валентина Миколаївна.
Довідки за тел.:044-259-45-37
Правління

Приватне акціонерне товариство
«ДАВІКОН»

Приватне акціонерне товариство
«Дніпровський ринок»

ПрАТ «Укртара-Воланпак» повідомляє,

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«ДАВІКОН», 31514756, вул. Верхмісцезнаходження, міжміський ній Вал, 30-а, м. Київ, Подільський,
код та телефон емітента
04071, 044-4675051
2. Дата розкриття повного
20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://yakovlewa.wix.com/davicon
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів
1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Дніпровський ринок», 25197883,
місцезнаходження, міжмісь- бульв. Перова, 19, м. Київ, Дніпровкий код та телефон емітента ський, 02218, 044. 5406254
2. Дата розкриття повного
20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://25197883.infosite.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для
опублікування в офіційному друкованому виданні
1. Повне найменування емітента,
Приватне Акціонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
Товариство
міжміський код та телефон
«Ав-Фарма»
емітента
24736125, 01021, Київ, Кловський
узвiз,14а, (044) 400-59-23
2. Дата розкриття повного тексту
24.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://avpharma.com.ua/images/
Інтернет, на якій розміщено
company/zvit2017.pdf
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА
місцезнаходження,
міжміський код та телефон КОМПАНIЯ
емітента
«УКРНАФТОБУРIННЯ», 33152471,
вул. Струтинського Сергія, 6, м. Київ,
Печерський, 01014, (044) 225-53-35
2. Дата розкриття повного 20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
unb.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Трансмагістраль»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- «Страхова
компанія
«Трансмагіня, міжміський код та телефон емі- страль», 01133, м. Київ,вул. Генерала
тента
Алмазова,18/7, офіс 212,телефон
(044) 286-00-71 (72,73)
2. Дата розкриття повного тексту 24 квітня 2018 року
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.transmagistral.com.ua
нет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ТОВ «РІАЛ АУДИТ»
аудиторської фірми (П. І. Б. ауди- код ЄДРПОУ 38013592
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори 1. Обрання лічильної комісії загаль(розділ заповнюється у випадку,
них зборів.
якщо емітент - акціонерне
2. Розгляд звіту Директора Товаритовариство).
ства за 2017 рік та прийняття рішення
за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами
2017 року.
5. Затвердження річного звіту, в тому
числі річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження основних напрямків
та планів діяльності Товариства на
2018 рік.
8. Внесення змін та доповнень до
Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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 «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 24175269
3. Місцезнаходження: 04050 місто Київ, Глибочицька, 44
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-72-72, (044) 207-72-76
5. Електронна поштова адреса: admin@kniazha.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.kniazha.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
20.04.2018 року Загальними Зборами акціонерів прийнято рішенням

9. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
10. Затвердження умов цивільноправових (трудових) договорів, що
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

6. Інформація про дивіденди.
Опис Дивіденди за результатами діяльності Товариства 2017 року не нараховувалися та не виплачувалися так як рішення щодо виплати
дивідендів не приймалося
II.Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
23203
16347
Основні засоби (за залишковою вартістю)
61
47
Довгострокові фінансові інвестиції
191
392
Запаси
5
1
Сумарна дебіторська заборгованість
10739
4530
Грошові кошти та їх еквіваленти
12207
11377
Власний капітал
10020
8083
Статутний капітал
7000
7000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1782
(155)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
11798
7464
Поточні зобов'язання і забезпечення
1513
827
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
1.35
1.35
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
1.35
1.35
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
700000
700000
Цінні папери власних випусків,
загальна
викуплені протягом звітного періоду номінальна
вартість
у відсотках від
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
паперів власних випусків протягом періоду
Директор

Винник О.В.

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть
вчинятися протягом 2018 року відносно страхування, перестрахування з
граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 476229,1 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останної річної фінансової звітності (у відстотках ) більше 25% - (більше 119 057,275 грн.)
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 115 656 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних Зборах - 8 115 656 шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 8 115 656 шт., та «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. Голова Правління
Грицута Д.О.
23.04.2018

Приватне акціонерне товариство
«А/О ЕВРОБЕТОН»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «А/О ЕВРОБЕТОН», 23341761, вул.К.Маркса, б.22 кв.154,
м. Слов'янськ, д/н, Донецька, 84122, (06264) 6-06-99
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2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http\eurobeton.info
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРТРАНСНАФТА»
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: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСНАФТА», 31570412, м. Київ , Печерський район,
01010, вул. Московська, 32/2, тел. (044) 2015797.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.ukrtransnafta.com.
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: ПрАТ «Делойт енд Туш Юск», 25642478.
5. Інформація про загальні збори.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 02.02.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: Про затвердження (схвалення) Положення про єдину iнформацiйну систему корпоративної безпеки Групи Нафтогаз як обов’язкового для Товариства. Загальнi
збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1) затвердити (схвалити) Положення про єдину iнформацiйну систему корпоративної безпеки Групи Нафтогаз як обов’язкове для Товариства. 2) генеральному директору Товариства забезпечити: у тижневий термiн ознайомлення працiвникiв
пiдроздiлу безпеки Товариства з Положенням; приведення внутрiшнiх
нормативних документiв у вiдповiднiсть до Положення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 06.02.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: Про проведення
спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Укртранснафта». Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили:
1) Ревiзiйнiй комiсiї Товариства з 08.02.17 по 10.03.17 провести спецiальну
перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а саме
внутрiшнiй аудит бiзнес-процесiв органiзацiї облiку та аналiзу даних про
аварiї i надзвичайнi ситуацiї. 2) Ревiзiйнiй комiсiї Товариства залучити до
проведення перевiрки фахiвцiв Департаменту внутрiшнього аудиту
Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» згiдно з перелiком,
що додається.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 21.02.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi. До
порядку денного зборiв було включено такi питання: Про проведення
спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Укртранснафта». Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили:
1) Ревiзiйнiй комiсiї Товариства з 21.02.17 по 24.03.17 провести спецiальну
перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а саме
внутрiшнiй аудит бiзнес-процесiв органiзацiї транспортної роботи,
дiагностики та пiдтримання у робочому станi трубопроводiв i обладнання.
2) Ревiзiйнiй комiсiї Товариства залучити до проведення перевiрки
фахiвцiв Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної
компанiї «Нафтогаз України» згiдно з перелiком, що додається.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 22.02.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: Про затвердження (схвалення) Тимчасового положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показникiв фiнансових
планiв i планiв руху грошових коштiв на мiсяць дочiрнiх пiдприємств
(компанiй) та господарських товариств, єдиним акцiонером (учасником)
яких є Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна
компанiя «Нафтогаз України», як обов’язкового до виконання Товариством. Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1) затвердити
(схвалити) Тимчасове положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показникiв фiнансових планiв i

планiв руху грошових коштiв на мiсяць дочiрнiх пiдприємств (компанiй)
та господарських товариств, єдиним акцiонером (учасником) яких є
Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (далi-Тимчасове положення), що затверджено рiшенням
правлiння публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна акцiонерна
компанiя «Нафтогаз України» вiд 22.02.17, протокол №56, як обов’язкове
до виконання Товариством. 2) генеральному директору Товариства забезпечити: - приведення внутрiшнiх нормативних документiв Товариства
у вiдповiднiсть iз цим рiшенням; - виконання працiвниками Товариства
вимог Тимчасового положення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 13.03.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано ПАТ «Укртранснафта» вiдповiдно до ст. 49
Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали
пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi. До порядку денного зборiв було
включено такi питання: Про обрання аудитора Товариства та визначення
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати
його послуг. Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1) обрати
аудитором Товариства Приватне акцiонерне товариство «Делойт енд
Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi» (код ЄДРПОУ 25642478) для
здiйснення
аудиту
консолiдованої
фiнансової
звiтностi
ПАТ»Укртранснафта» складеної станом на 31 грудня 2016 року та за рiк,
що закiнчився зазначеною датою, затвердження умов договору з ним на
984000 (дев’ятсот вiсiмдесят чотири тисячi) гривень 00 коп., в т.ч. ПДВ
вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 24.03.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано ПАТ «Укртранснафта» вiдповiдно до ст. 49
Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали
пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi. До порядку денного зборiв було
включено такi питання: Про попереднє погодження вчинення Товариством правочинiв, а саме укладання договорiв про розмiщення коштiв на
строкових депозитах у банках з державною часткою. Загальнi збори
акцiонерiв Товариства вирiшили: 1)погодити вчинення Товариством
правочинiв, а саме укладання в 2017 роцi з банками з державною часткою (АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексiмбанк») договорiв
про розмiщення коштiв на строкових депозитах в гривнi, Євро та доларах
США (в разi потреби здiйснювати конверсiю, продаж коштiв в iноземнiй
валютi), на строк, що не перевищує 3 (три) мiсяцi, а також пов’язаних з
ними iнших документiв, у т.ч. додаткових угод, виходячи з виробничих
потреб Товариства, з урахуванням прогнозного руху грошових коштiв.
2) уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, пiдписувати договори i пов’язанi з ними iншi документи, у т.ч. додатковi угоди, в рамках виконання пункту 1 цього рiшення,
iз визначенням умов таких договорiв i пов’язаних з ними iнших документiв,
у т.ч. додаткових угод.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 07.04.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi. До
порядку денного зборiв було включено такi питання: Про проведення
спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1) Ревiзiйнiй комiсiї Товариства з 10.04.17 по 12.05.17 провести спецiальну перевiрку фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства, а саме бiзнес-процесiв планування,
органiзацiї та проведення процесу закупiвлi у 2016-2017 роках.2) Ревiзiйнiй
комiсiї Товариства залучити до проведення перевiрки фахiвцiв Департаменту внутрiшнього аудиту Компанiї згiдно з перелiком, що додається.
Вид загальних зборів-чергові. Дата проведення: 14.04.2017. Кворум
зборів: 100.00%. Проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв було
iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України»
вiдповiдно до ст. 32, 49 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi. До порядку
денного зборiв було включено такi питання: - Звiт дирекцiї про пiдсумки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та основнi
напрямки дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту дирекцiї за 2016 рiк;- Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв
ревiзiйної комiсiї;- Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк;Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк, строку та порядку виплати дивiдендiв. Загальнi збори акцiонерiв Товариства
вирiшили: 1) Затвердити Звiт дирекцiї Товариства про пiдсумки

19

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та основнi
напрямки дiяльностi на 2017 рiк. Визнати роботу дирекцiї Товариства за
2016 рiк задовiльною; 2) Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї
Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу ревiзiйної комiсiї Товариства за
2016 рiк задовiльною; 3) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк,
який включає консолiдовану фiнансову звiтнiсть Товариства станом на
31 грудня 2016 року та за рiк, який закiнчився цiєю датою, та звiт незалежногоаудитора ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi»;
4) затвердити такий розподiл чистого прибутку Товариства за 2016 рiк у
сумi 1519285000,00 гривень:- 100% чистого прибутку, що становить
1519285000,00 гривень, спрямувати на виплату дивiдендiв; Виплату
дивiдендiв провести акцiонеру Товариства - Компанiї згiдно з чинним законодавством у строк не пiзнiше 3 (трьох) робочих днiв з дати прийняття
цього рiшення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 21.04.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: 1. про встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, рiшення про виплату яких прийнято загальними зборами
акцiонерiв Товариства вiд 14.04.17 №93, порядку та строку їх виплати;
2. про попереднє погодження вчинення ПАТ «Укртранснафта» правочину
(-iв), а саме укладання договорiв (контрактiв, угод) щодо продажу 80000
тонн (+/-5%) запасiв товарної нафти, яка не є нафтою для виробничотехнологiчних потреб, а також не є основним засобом ПАТ «Укртранснафта» за найбiльш вигiдними запропонованими комерцiйними умовами. Загальнi збори акцiонерiв Товариства з питання 1 порядку денного
вирiшили: 1.1 скасувати абзац третiй пункту 4.1 рiшення загальних зборiв
акцiонерiв Товариства вiд 14.04.17 №93. 1.2 датою складання перелiку
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, рiшення про виплату яких
прийнято загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 14.04.17 №93,
визначити 12.05.17. 1.3 виплату дивiдендiв, рiшення про виплату яких
прийнято загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 14.04.17 №93,
здiйснити безпосередньо акцiонеру Товариства-Нацiональнiй акцiонернiй
компанiї «Нафтогаз України», а саме направити суму таких дивiдендiв
шляхом переказу на його банкiвський рахунок у строк з 12.05.17 по
15.05.17. 1.4 генеральному директору або особi, яка виконує його
обов’язки забезпечити направлення акцiонеру повiдомлення про виплату дивiдендiв. Загальнi збори акцiонерiв Товариства з питання 2 порядку
денного вирiшили: 2.1 погодити вчинення ПАТ «Укртранснафта»
правочинiв, а саме укладання договорiв (контрактiв, угод) щодо продажу
80000 (вiсiмдесят тисяч) тонн (+/-5%) запасiв товарної нафти, яка не є
нафтою для виробничо-технологiчних потреб, а також не є основним засобом ПАТ «Укртранснафта» за найбiльш вигiдними запропонованими
комерцiйними умовами, але не гiршими, нiж пропозицiї, що отриманi Товариством станом на 06.04.2017 (згiдно з додатком). Остаточна вартiсть
партiї нафти визначатиметься вiдповiдно до перiоду доступних котирувань Brent Dated для фактично вiдвантаженого обсягу нафти. 2.2 уповноважити генерального директора (або особу, яка виконує його
обов’язки) пiдписати договiр i пов’язанi з ним iншi документи, у т.ч.
додатковi угоди, та вжити подальшi необхiднi заходи в рамках виконання
пункту 2.1 цього рiшення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 25.04.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано ПАТ «Укртранснафта» вiдповiдно до ст. 49
Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали
пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi. До порядку денного зборiв було
включено такi питання: Про затвердження фiнансового плану Товариства на 2017 рiк. Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1) затвердити фiнансовий план Товариства на 2017 рiк.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 26.04.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: 1. про затвердження (схвалення) змiн до Порядку закупiвлi товарiв, робiт та послуг у
Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України» та дочiрнiх
пiдприємствах (компанiях) та господарських товариствах, акцiонером
(засновником, учасником) яких вона є, як обов’язкових для Товариства.
2. про строк виплати дивiдендiв Товариством. 3. про затвердження
заходiв щодо управлiння непрофiльними активами пiдприємств
Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» на 2017 рiк.
4. про затвердження Порядку подання промiжної звiтностi за 2017 рiк для
складання консолiдованої звiтностi Нацiональної акцiонерної компанiї
«Нафтогаз України» як обов’язкового для Товариства. 5. про розроблен-
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ня Регламенту взаємодiї структурних пiдроздiлiв Товариства пiд час
закупiвлi товарiв, робiт та послуг. Загальнi збори акцiонерiв Товариства з
питання 1 порядку денного вирiшили: 1.1 затвердити (схвалити) змiни до
Порядку закупiвлi товарiв, робiт та послуг у Нацiональнiй акцiонернiй
компанiї «Нафтогаз України» та дочiрнiх пiдприємствах (компанiях) та
господарських товариствах, акцiонером (засновником, учасником) яких
вона є, що затвердженi рiшенням правлiння Нацiональної акцiонерної
компанiї «Нафтогаз України» вiд 19.04.17, протокол №149, як обов’язковi
для Товариства. 1.2 генеральному директору Товариства забезпечити
приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть до пункту
1.1 цього рiшення. 1.3 членам дирекцiї Товариства, членам Комiсiї з проведення допорогових закупiвель та членам Тендерного комiтету Товариства заповнити та надати анкету за формою, наведеною у Додатку 1 до
Порядку зi змiнами, внесеними пунктом 1 цього рiшення, до Нацiональної
акцiонерної компанiї «Нафтогаз України (Департамент безпеки) протягом
одного мiсяця з дати набрання чинностi цим рiшенням. Загальнi збори
акцiонерiв Товариства з питання 2 порядку денного вирiшили: 2.1 продовжити строк виплати дивiдендiв, встановлений рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв Товариства вiд 21.04.17 №94 та рiшення про виплату
яких прийнято загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 14.04.17
№93, до 31.05.17.Загальнi збори акцiонерiв Товариства з питання 3 порядку денного вирiшили: 3.1 затвердити заходи щодо управлiння
непрофiльними активами пiдприємств Нацiональної акцiонерної компанiї
«Нафтогаз України» на 2017 рiк, затвердженi рiшенням правлiння
Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» вiд 26.04.17, протокол №173 (далi-Заходи), як обов’язковi для Товариства. 3.2 генеральному директору Товариства або особi, яка виконує його обов’язки:- призначити вiдповiдальним за реалiзацiю зазначених Заходiв одного iз
членiв дирекцiї Товариства;- внести в установленому порядку до
внутрiшнiх документiв Товариства, в яких визначаються завдання та
обов’язки вiдповiдального за виконання Заходiв, змiни щодо доповнення
новими завданнями та обов’язками з виконання Заходiв, та враховувати
рiвень i якiсть їх виконання при визначеннi розмiру винагороди за
вiдповiдний перiод;- забезпечити виконання затверджених пунктом 3.1
цього рiшення Заходiв працiвниками Товариства. Загальнi збори
акцiонерiв Товариства з питання 4 порядку денного вирiшили:
4.1 затвердити Порядок подання промiжної звiтностi за 2017 рiк для
складання консолiдованої звiтностi Нацiональної акцiонерної компанiї
«Нафтогаз України», затверджений рiшенням правлiння Нацiональної
акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» вiд 07.04.2017р. №132 (далiПорядок), як обов’язковий для Товариства. 4.2 генеральному директору
Товариства забезпечити:- в 30-денний строк з дня прийняття цього
рiшення приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть
до пункту 4.1 цього рiшення;- виконання працiвниками Товариства вимог
Порядку, вказаного у п. 4.1 цього рiшення. Загальнi збори акцiонерiв Товариства з питання 5 порядку денного вирiшили: 5.1 генеральному директору Товариства забезпечити:- розробку та затвердження Регламенту
взаємодiї структурних пiдроздiлiв Товариства пiд час закупiвлi товарiв,
робiт та послуг на основi Керiвництва до адаптацiї Регламенту взаємодiї
структурних пiдроздiлiв Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз
України» пiд час закупiвлi товарiв, робiт та послуг, затверджених рiшенням
правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» вiд
21.04.17, протокол №160;- приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть до абзацу 2 пункту 5.1 цього рiшення;- розробку та
прийняття вказаного в абзацi 2 пункту 5.1 цього рiшення Регламенту як
обов’язкового у всiх пiдприємствах, єдиним або мажоритарним (бiльше
50% акцiй/корпоративних прав) акцiонером (засновником, учасником)
яких є Товариство.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 13.05.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: Про забезпечення iнформацiйної взаємодiї Товариства з Нацiональною акцiонерною
компанiєю «Нафтогаз України», далi - Компанiя.Загальнi збори акцiонерiв
Товариства вирiшили: 1) генеральному директору Товариства або особi,
яка виконує його обов’язки, забезпечити: (1) узгодження Товариством
(Прес-службою) з Компанiєю (Департаментом управлiння персоналом та
соцiальної полiтики) планiв роботи та iнформацiйних матерiалiв, якi надаються засобам масової iнформацiї, у тому числi, в електроннiй формi
(прес-релiзи, коментарi, iнтерв’ю, публiчнi заяви, повiдомлення у
соцiальних мережах, презентацiйнi матерiали для участi у публiчних заходах) на перiод до затвердження полiтики внутрiшнiх комунiкацiй Групи
Нафтогаз. (2) узгодження Товариством (Прес-службою) з Компанiєю (Департаментом управлiння персоналом та соцiальної полiтики) планiв,
заходiв, формату та вигляду/дизайну каналiв/iнструментiв внутрiшнiх
комунiкацiй та iнформацiї щодо дiяльностi Товариства (стратегiї, цiлей,
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планiв, загальнокорпоративних новин та проектiв, звернень менеджменту тощо), яка надається спiвробiтникам через внутрiшнi канали
комунiкацiй (портал, сайт, e-mail розсилки, газети, журнали, iнформацiйнi
дошки, спецiальнi заходи тощо) та розповсюдження iнформацiї, отриманої для вiдправки спiвробiтникам Товариства вiд Компанiї (Департаменту
управлiння персоналом та соцiальної полiтики) на усi пiдприємства,
усiма каналами внутрiшнiх комунiкацiй на перiод до затвердження
полiтики внутрiшнiх комунiкацiй Групи Нафтогаз. (3) у тижневий строк
ознайомити з вимогами цього рiшення усiх працiвникiв Товариства. (4)
неухильне та належне виконання цього рiшення всiма працiвниками Товариства та членами дирекцiї.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 25.05.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: 1. про дострокове припинення повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 2. про встановлення кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї Товариства. 3. про обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 4. про
встановлення строку повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 5. про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з головою та членами ревiзiйної комiсiї Товариства.
Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1) достроково припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства Войтовича Ю.Л., Буртан Т.П., Богословського С.Б., Думчевої Т.Б., Федорiйчука
Я.П., Корчаги Н.В., Лаврушко О.А., Михайленко А.О. та Степовика р.В. з
дати прийняття цього рiшення. 2) встановити, що кiлькiсний склад
ревiзiйної комiсiї Товариства становить 4 (чотири) особи. 3) Обрати з
дня, наступного за днем прийняття цього рiшення, головою ревiзiйної
комiсiї Товариства Тахтая Андрiя Володимировича, начальника
управлiння контролю якостi внутрiшнього аудиту Департаменту
внутрiшнього аудиту; та членами ревiзiйної комiсiї Товариства:
Федорiйчука Ярослава Петровича, начальника Вiддiлу контролю за
дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств та фiлiй Компанiї Департаменту
внутрiшнього аудиту; Шишкова Олександра Валентиновича, заступника
начальника Вiддiлу аналiзу фiнансових порушень Департаменту
внутрiшнього аудиту; Лугового Назарiя Iгоровича, заступника керiвника
служби-начальника Вiддiлу систематизацiї процесiв та операцiйного
контролю Служби фiнансового контролю. 4) встановити строк повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства Тахтая А.В.,
Федорiйчука Я.П., Шишкова О.В., Лугового Н.I. 3 (три) роки з дня, наступного за днем прийняття цього рiшення. 5) 5.1. Затвердити умови цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з головою та членами ревiзiйної
комiсiї Товариства; 5.2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка здiйснює його повноваження, пiдписати договори з
головою та членами ревiзiйної комiсiї Товариства, вiдповiдно до затверджених у пунктi 5.1. цього рiшення умов.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 29.05.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: Про повноваження голови правлiння Товариства Лазорка Олександра Iвановича, що припинилися 10 серпня 2015 року.Загальнi збори акцiонерiв Товариства
вирiшили: 1) визнати припиненими 10.08.2015 повноваження голови
правлiння ПАТ «Укртранснафта» Лазорка Олександра Iвановича у
зв’язку з внесенням змiн та доповнень до Статуту Товариства, а також
змiною органiв управлiння Товариства, п.п. 5.3.3. п. 5.3. та п.п. 5.4.16.
п. 5.4. Контракту. 2) уповноважити генерального директора Товариства
(або особу, яка виконує його обов’язки) внести вiдповiднi змiни щодо
пiдстав звiльнення Лазорка Олександра Iвановича до наказу ПАТ «Укртранснафта» вiд 07.08.2015 №189-К «По особовому складу».
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 13.06.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: Про переведення Товариства на банкiвське обслуговування до державних банкiвських
установ i високонадiйних недержавних банкiв. Загальнi збори акцiонерiв
Товариства вирiшили: 1. З метою ефективного управлiння та здiйснення
належного оперативного контролю за лiквiднiстю Товариства, впровадження єдиної тарифної полiтики на банкiвське обслуговування Товариства, а також недопущення фiнансових втрат, генеральному директору
Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити: 1.1.
Здiйснення банкiвського обслуговування Товариства, включаючи

розрахунково-касове, кредитне, зарплатне обслуговування тощо, виключно у державних банкiвських установах, або банках, контрольнi пакети акцiй яких належать iноземним банкам чи iноземним фiнансовобанкiвським групам за умови, що вони мають кредитний рейтинг
незалежних рейтингових агентств за нацiональною шкалою рiвнем не
нижче uaAA+ та їх не включено до перелiку юридичних осiб, щодо яких
державними органами України, США або країн ЄС застосовано спецiальнi
економiчнi чи iншi обмежувальнi заходи (санкцiї) або у виключних випадках - в iнших банкiвських установах за погодженням з Компанiєю. 1.2. Перерахування залишкiв коштiв на рахунки Товариства в банках, що
вiдповiдають критерiям зазначеним в пiдпунктi 1.1 цього рiшення та закриття рахункiв Товариства в банкiвських установах, що не вiдповiдають
вказаним критерiям. 1.3. Протягом 30 днiв виконання пiдпунктiв 1.1,
1.2 цього рiшення та щомiсяця, починачи з 01.07.17, - iнформування
Компанiї про стан виконання цього рiшення. 2. Вiдкриття рахункiв у
банкiвських установах, у яких Товариство, його фiлiї та вiдокремленi
пiдроздiли не мають вiдкритих рахункiв, виключно пiсля попереднього
письмового погодження з Компанiєю. 3. Укладання та/або внесення змiн
до кредитних договорiв та/або договорiв позики, що призводить до
збiльшення вартостi кредитних ресурсiв та/або погiршення основних умов
кредитування виключно пiсля погодження загальними зборами акцiонерiв
Товариства. 4. Укладання та/або внесення змiн до договорiв поруки та/
або депозитних договорiв, надання активiв Товариства в заставу виключно пiсля погодження загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 16.06. 2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано ПАТ «Укртранснафта» вiдповiдно до ст. 49
Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали
пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi. До порядку денного зборiв було
включено такi питання: Про створення Представництва Публiчного
акцiонерного товариства «Укртранснафта» в Словацькiй Республiцi та
країнах Центральної Європи та затвердження положення про нього.
Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1) створити Представництво Публiчного акцiонерного товариства «Укртранснафта» в
Словацькiй Республiцi та країнах Центральної Європи. 2) затвердити Положення про Представництво Публiчного акцiонерного товариства «Укртранснафта» в Словацькiй Республiцi та країнах Центральної Європи.
3) Доручити генеральному директору Товариства пiдписати Положення
про Представництво Публiчного акцiонерного товариства «Укртранснафта» в Словацькiй Республiцi та країнах Центральної Європи. 4) уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його
обов'язки, вжити подальших заходiв щодо створення, реєстрацiї i подальшого функцiонування Представництва Публiчного акцiонерного товариства «Укртранснафта» в Словацькiй Республiцi та країнах Центральної Європи вiдповiдно до вимог законодавства Словацької
Республiки, з урахуванням пунктiв 1 i 2 цього рiшення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 19.06.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: 1. про затвердження (схвалення) внутрiшнiх документiв з питань внутрiшнього контролю та з питань управлiння iнвестицiями Групи Нафтогаз, затвердженi
рiшенням правлiння Компанiї вiд 19.06.17 №253, як обов'язкових для Товариства. 2. про виплату генеральному директору Гавриленку Миколi
Миколайовичу, першому заступнику генерального директора, члену
дирекцiї Пасiшнику Андрiю Петровичу, членам дирекцiї Михайльо Вiталiю
Вiкторовичу та Костю Iгорю Юрiйовичу премiї за пiдсумками роботи за
2016 рiк. Загальнi збори акцiонерiв Товариства з питання 1 порядку денного вирiшили: 1. Затвердити (схвалити) такi внутрiшнi документи з питань внутрiшнього контролю та з питань управлiння iнвестицiями Групи
Нафтогаз, затвердженi рiшенням правлiння Компанiї вiд 19.06.17 №253,
як обов'язковi для Товариства: 1.1. Полiтика про систему внутрiшнього
контролю Групи Нафтогаз; 1.2. Положення про Службу комплаєнсу Групи
Нафтогаз; 1.3. Програма запобiгання порушенням вимог законодавства
(Комплаєнс-програма) Групи Нафтогаз; 1.4. Положення про Службу
управлiння ризиками Групи Нафтогаз. 1.5. Програма (Полiтика) з
управлiння ризиками Групи Нафтогаз. 1.6. Положення про Службу
фiнансового контролю Групи Нафтогаз. 11.7. Iнвестицiна полiтика Групи
Нафтогаз. 2. Генеральному директору Товариства забезпечити: - дотримання працiвниками Товариства внутрiшнiх документiв, затверджених
пунктом 1, - приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть
до документiв, зазначених у пунктi 1, - у двомiсячний строк роботу на
пiдприємствi пiдроздiлiв (вiдповiдальних осiб) з питань комплаєнсу та
ризик-координаторiв вiдповiдно до документiв, зазначених у пунктi 1.
3. Генеральному директору Товариства призначити або створити в
Товариствi структурну одиницю з повноваженнями iнвестицiйного
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
пiдроздiлу згiдно з Iнвестицiйною полiтикою Групи Нафтогаз. Загальнi
збори акцiонерiв Товариства з питання 2 порядку денного вирiшили:
1. Генеральному директору Гавриленку Миколi Миколайовичу виплатити премiю за пiдсумками роботи за 2016 рiк. 2. першому заступнику генерального директора, члену дирекцiї Пасiшнику Андрiю Петровичу, членам дирекцiї Михайльо Вiталiю Вiкторовичу та Костю Iгорю Юрiйовичу
установити та виплатити премiю за пiдсумками роботи за 2016 рiк.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 26.06.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано ПАТ «Укртранснафта» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї
до порядку денного: вiдсутнi. До порядку денного зборiв було включено
такi питання: Про попереднє погодження вчинення Товариством
правочинiв, а саме укладання договорiв про розмiщення коштiв на строкових депозитах в АБ «Укргазбанк». Загальнi збори акцiонерiв Товариства
вирiшили: 1) погодити вчинення Товариством правочинiв, а саме укладання з АБ «Укргазбанк» договорiв про розмiщення грошових коштiв Товариства в розмiрi 30 (тридцять) та 15 (п'ятнадцять) млн. Євро зi сплатою
3,25% рiчних та 35 (тридцять п'ять) млн. доларiв США зi сплатою 4,5%
рiчних строком на 90 днiв, а також пов'язаних з ними iнших документiв, у
т.ч. додаткових угод, виходячи iз виробничих потреб Товариства, з урахуванням прогнозного руху грошових коштiв. 2) уповноважити генерального
директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, пiдписувати
договори i пов'язанi з ними iншi документи, у т.ч. додатковi угоди, в рамках
виконання пункту 1 цього рiшення, iз визначеннням умов таких договорiв
i пов'язаних з ними iнших документiв, у т. ч. додаткових угод.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 07.07.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: Про участь Товариства у заснуваннi Київської мiської органiзацiї роботодавцiв нафтогазової галузi. Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1. Товариству взяти участь в утвореннi Київської мiської органiзацiї роботодавцiв
нафтогазової галузi в якостi одного iз її засновникiв. 2. Генеральному директору Товариства: 2.1. Забезпечити участь предстанвикiв товариства в
Установчому з'їздi (конференцiї) щодо утворення Київської мiської
органiзацiї роботодавцiв нафтогазової галузi. 2.2. Передбачити у
фiнансовому планi Товариства витрати на вступнi, членськi та цiльовi
внески Київськiй мiськiй органiзацiї роботодавцiв нафтогазової галузi на
вiдповiдний рiк.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 10.07.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: 1. про затвердження змiн до Порядку здiйснення монiторингу закупiвель у Нацiональнiй
акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України», дочiрнiх пiдприємствах
(компанiях) та господарських товариствах, акцiонером (засновником,
учасником) яких вона є, як обов'язкових для Товариства. 2. про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Загальнi збори акцiонерiв Товариства з питання 1 порядку денного вирiшили: 1. затвердити змiни до Порядку здiйснення монiторингу
закупiвель у Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України»,
дочiрнiх пiдприємствах (компанiях) та господарських товариствах,
акцiонером (засновником, учасником) яких вона є, затвердженi рiшенням
правлiння Компанiї вiд 10.07.17, протокол №286, як обов'язковi для Товариства. 2. Генеральному директору Товариства забезпечити приведення
внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть до пункту 1 цього
рiшення. Загальнi збори акцiонерiв Товариства з питання 2 порядку денного вирiшили: 1. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства з 10.07.17 по 29.09.17
провести спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а саме внутрiшнiй аудит органiзацiї бiзнес-процесiв: казначейських операцiй, зокрема лiквiднiсть грошових активiв та доцiльнiсть
укладання кредитних угод за 2015-2017 рр.; капiтальнi iнвестицiї за 20162017 рр. 2. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства залучити до проведення
перевiрки фахiвцiв Департаменту внутрiшнього аудиту Компанiї згiдно зi
списком, що додається.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 18.07.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: Про затвердження (схвалення) Порядку органiзацiї та проведення вiдчуження
непрофiльних активiв Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз
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України», дочiрнiх пiдприємств (компанiй) та господарських товариств,
єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких вона є, як обов'язкового
для Товариства. Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1) затвердити (схвалити) Порядок органiзацiї та проведення вiдчуження
непрофiльних активiв Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз
України», дочiрнiх пiдприємств (компанiй) та господарських товариств,
єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких вона є, затверджений
рiшенням правлiння Компанiї вiд 18.07.17 №299, як обов'язковий для Товариства. 2) Генеральному директору Товариства забезпечити: в
14-денний термiн з дня прийняття цього рiшення приведення внутрiшнiх
документiв Товариства у вiдповiднiсть до пункту 1 цього рiшення; в
60-денний термiн прийняття вказаних в пунктi 1 цього рiшення внутрiшнiх
документiв як обов'язкових для виконання у всiх пiдприємствах, єдиним
або мажоритарним (бiльше 50% акцiй/корпоративних прав) акцiонером
(засновником, учасником) яких є Товариство; виконання працiвниками
Товариства положень цих внутрiшнiх документiв.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 21.07.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: 1. про затвердження Порядку формування бiзнес-плану та iнвестицiйного плану Групи Нафтогаз на 10 рокiв, а також фiнансового плану пiдприємств Групи
Нафтогаз на 2018 рiк як обов'язкового для Товариства. 2. про внесення
змiн до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 13.06.17
№105. Загальнi збори акцiонерiв Товариства з питання 1 порядку денного вирiшили: 1. затвердити Порядок формування бiзнес-плану та
iнвестицiйного плану Групи Нафтогаз на 10 рокiв, а також фiнансового
плану пiдприємств Групи Нафтогаз на 2018 рiк, затверджений рiшенням
правлiння Компанiї вiд 21.07.2017 р. №308 (далi - Порядок), як
обов'язковий для Товариства. 2. Генеральному директору Товариства
або особi, яка виконує його обов'язки забезпечити: в 30-денний строк з
дня прийняття цього рiшення приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть до пункту 1 цього рiшення; виконання рпацiвниками
Товариства вимог Порядку, вказаного у п. 1 цього рiшення. Загальнi збори акцiонерiв Товариства з питання 2 порядку денного вирiшили: 1. Унести змiни до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 13.06.17
№105, а саме: 1.1. пункт 1.1. доповнити абзацом: «Державна банкiвська
установа - банк, в якому держава прямо чи опосередковано володiє
часткою понад 75% статутного капiталу банку.». 1.2. пункт 4 викласти у
редакцiї: «4. Виключно пiсля погодження загальними зборами акцiонерiв
Товариства, вчиняти такi дiї: укладення договорiв поруки; - внесення змiн
до договорiв поруки; укладення депозитних договорiв; внесення змiн до
депозитних договорiв; укладення договорiв застави; внесення змiн до
договорiв застави. Вимоги цього пункту не застосовуються, якщо такi дiї
вчиняються Товариством: (а) у зв'язку з участю у процедурах публiчних
закупiвель товарiв, робiт та послуг вiдповiдно до Закону України «Про
публiчнi закупiвлi», в яких вимагається надання банкiвських гарантiй; (б)
у зв'язку з участю в аукцiонах i конкурсних торгах, в яких вимагаються
надання банкiвських гарантiй; (в) при укладаннi договорiв/контрактiв/
угод, що передбачають надання банкiвських гарантiй для виконання
контрактних зобов'язань.».
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 27.07.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано ПАТ «Укртранснафта» вiдповiдно до ст. 49
Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали
пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi. До порядку денного зборiв було
включено такi питання: Про погодження придбання Товариством часток
у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Мiжнародне трубопровiдне пiдприємство «Сарматiа». Загальнi збори
акцiонерiв Товариства вирiшили: 1) вiдповiдно до рiшення загальних
зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiжнародне
трубопровiдне пiдприємство «Сарматiа» (пункт 14 витягу з потоколу
Чергових загальних зборiв учасникiв ТОВ «МТП «Сарматiа» вiд 09.06.17
рiшення №12) про збiльшення статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiжнародне трубопровiдне пiдприємство
«Сарматiа» (далi - ТОВ «МТП «Сарматiа») погодити придбання Товариством 1021 (одна тисяча двадцять одна) новостворених часток загальною вартiстю 510500,00 (п'ятсот десять тисяч п'ятсот) польських злотих,
для збереження своєї частки у розмiрi 28,79% статутного капiталу
ТОВ «МТП «Сарматiа». 2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, вжити подальших заходiв
щодо придбання зазначених часток у статутному капiталi ТОВ «МТП
«Сарматiа» вiдповiдно до зазначеного рiшення Чергових загальних
зборiв учасникiв ТОВ «МТП «Сарматiа», чинного законодавства України
та Республiки Польща. 3. генеральному директору Товариства або особi,
яка виконує його обов'язки, забезпечити внесення вiдповiдного коригу-
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вання до фiнансового плану Товариства на 2017 рiк вiдповiдно до пункту 1 цього рiшення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 09.08.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано ПАТ «Укртранснафта» вiдповiдно до ст. 49
Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали
пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi. До порядку денного зборiв було
включено такi питання: 1.про лiквiдацiю Ремонтно-будiвельного
управлiння Фiлiї «Магiстральнi нафтопроводи «Дружба» Публiчного
акцiонерного товариства «Укртранснафта» та Ремонтно-будiвельного
управлiння Фiлiї «Приднiпровськi магiстральнi нафтопроводи» Публiчного
акцiонерного товариства «Укртранснафта». 2. Про попереднє погодження вчинення ПАТ «Укртранснафта» правочинiв, а саме укладання
договорiв (контрактiв, угод) щодо продажу 37800 (тридцять сiм тисяч
вiсiмсот) тонн запасiв товарної нафти сорту «Азерi Лайт», яка знаходиться у резервуарах Кременчуцького НПЗ (ПАТ «Укртатнафта») та яка не є
нафтою для виробничо-технологiчних потреб, а також не є основним засобом ПАТ «Укртранснафта». 3. Про затвердження нової редакцiї Тимчасового положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показникiв фiнансових планiв i планiв руху
грошових коштiв на мiсяць дочiрнiх пiдприємств (компанiй) та господарських товариств, єдиним акцiонером (учасником) яких є Публiчне
акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз
України». Загальнi збори акцiонерiв Товариства з питання 1 порядку денного вирiшили: 1. лiквiдувати Ремонтно-будiвельне управлiння Фiлiї
«Магiстральнi нафтопроводи «Дружба» Публiчного акцiонерного товариства «Укртранснафта». 2. лiквiдувати Ремонтно-будiвельного управлiння
Фiлiї «Приднiпровськi магiстральнi нафтопроводи» Публiчного
акцiонерного товариства «Укртранснафта». 3. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки вжити
подальших заходiв з лiквiдацiї вказаних у пунктах 1 та 2 цього рiшення
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, у тому числi призначити їхнi
лiквiдацiйнi комiсiї. Лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства
здiйснити в порядку та у строки, визначенi чинним законодавстовм України. Загальнi збори акцiонерiв Товариства з питання 2 порядку денного
вирiшили: 1. Погодити вчинення ПАТ «Укртранснафта» правочинiв, а
саме укладання договорiв (контрактiв, угод) щодо продажу 37800 (тридцять сiм тисяч вiсiмсот) тонн запасiв товарної нафти сорту «Азерi Лайт»,
яка не є нафтою для виробничо-технологiчних потреб, а також не є основним засобом ПАТ «Укртранснафта», що знаходиться у резервуарах
Кременчуцького НПЗ (ПАТ «Укртатнафта») за найбiльш вигiдними запропонованими комерцiйними умовами на бiржових торгах з встановленням її стартової вартостi за формульним пiдходом на пiдставi котирувань «Platt's Crude Oil Marketwire» з наступною формулою цiноутворення
на умовах FCA залiзнична станцiя «Кагамлицька» (Полтавська обл.):
P=(Azeri Lt FOB 80KT*Kбар-L+D*Kбар)*Kнбу*1,2. Крок цiни торгiв 10 грн.
з ПДВ за 1 тонну. Продаж нафти за цiною нижче стартової не допускається. 2. уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка
виконує його обов'язки пiдписати договори (контракти, угоди) i пов'язанi
з ними iншi документи, у т.ч. додатковi угоди, та вжити подальших
необхiдних заходiв в рамках виконання пункту 1 цього рiшення. Загальнi
збори акцiонерiв Товариства з питання 3 порядку денного вирiшили:
1. Затвердити Тимчасове положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показникiв фiнансових
планiв i планiв руху грошових коштiв на мiсяць дочiрнiх пiдприємств
(компанiй) та господарських товариств, єдиним акцiонером (учасником)
яких є Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна
компанiя «Нафтогаз України» (нова редакцiя), затверджене рiшенням
правлiння Компанiї вiд 09.08.17, протокол №336, як обов'язкове для Товариства. 2. Дирекцiї Товариства забезпечити приведення внутрiшнiх
нормативних документiв Товариства у вiдповiднiсть з пунктом 1 цього
рiшення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 16.08.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: Про затвердження змiн до Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз як
обов'язкового для Товариства. Загальнi збори акцiонерiв Товариства
вирiшили: 1. затвердити змiни до Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз, затвердженi рiшенням правлiння Компанiї вiд 09.08.17
№336 (далi-Регламент), як обов'язковi для Товариства. 2. Генеральному
директору Товариства забезпечити: приведення внутрiшнiх нормативних
документiв Товариства у вiдповiднiсть до Регламенту зi змiнами, затвердженими у пунктi 1 цього рiшення; виконання працiвниками Товариства
положень Регламенту зi змiнами, затвердженими у пунктi 1 цього
рiшення.

Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 18.08.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: Про затвердження Положення про вiдомчi заохочувальнi вiдзнаки Нацiональної
акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» та Порядку представлення
працiвникiв та iнших осiб, якi активно сприяють розвитку нафтової та газової галузi України, до державних, урядових нагород, вiдомчих заохочувальних вiдзнак органiв державної влади, вiдзнак профспiлкових
органiзацiй та вiдомчих заохочувальних вiдзнак Нацiональної акцiонерної
компанiї «Нафтогаз України». Загальнi збори акцiонерiв Товариства
вирiшили: 1. затвердити Положення про вiдомчi заохочувальнi вiдзнаки
Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» та Порядок представлення працiвникiв та iнших осiб, якi активно сприяють розвитку нафтової та газової галузi України, до державних, урядових нагород,
вiдомчих заохочувальних вiдзнак органiв державної влади, вiдзнак
профспiлкових органiзацiй та вiдомчих заохочувальних вiдзнак
Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України», що затвердженi
рiшенням правлiння Компанiї вiд 18.08.2017 року, протокол №345, як
обов'язковi для Товариства. 2. Покласти на генерального директора Товариства персональну вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть пiдготовки нагородних документiв та їх вiдповiднiсть документам, вказаним у пунктi 1
цього рiшення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 21.08.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: 1. про впровадження полiтик Товариства, цiлей i завдань у сферах якостi, енергетичного менеджменту, соцiальної вiдповiдальностi, гiгiєни та безпеки працi
та охорони довкiлля. 2. про затвердження Положення про порядок надання документiв та iнформацiї наглядовiй радi та членам наглядової
ради публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна акцiонерна
компанiя «Нафтогаз України», як обов'язкового для Товариства. Загальнi
збори акцiонерiв Товариства з питання 1 порядку денного вирiшили:
1. взяти до вiдома полiтики Компанiї у сферах якостi, енергетичного менеджменту, соцiальної вiдповiдальностi, гiгiєни та безпеки працi та охорони довкiлля, затвердженi рiшенням правлiння Компанiї вiд 21.08.17,
протокол №348 (далi-Полiтики Компанiї). 2. Генеральному директору Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити: 2.1. Розроблення полiтик Товариства у сферах якостi, енергетичного менеджменту, соцiальної вiдповiдальностi, гiгiєни та безпеки працi та охорони
довкiлля або коригування iснуючих полiтик Товариства у визначених
сферах, керуючись Полiтиками Компанiї та з урахуванням видiв господарської дiяльностi Товариства. 2.2. Щоквартальне звiтування Компанiї
про стан виконання рiшення, зазначеного в пунктi 2.1. Загальнi збори
акцiонерiв Товариства з питання 2 порядку денного вирiшили: 1. затвердити Положення про порядок надання документiв та iнформацiї
наглядовiй радi та членам наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», затверджене рiшенням правлiння Компанiї №347 вiд 21.08.17, як
обов'язкове для Товариства. 2. Генеральному директору Товариства або
особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити дотримання Положення
самостiйно та працiвниками Товариства та приведення внутрiшнiх
документiв Товариства у вiдповiднiсть до Положення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 23.08.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано ПАТ «Укртранснафта» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї
до порядку денного: вiдсутнi. До порядку денного зборiв було включено
такi питання: Про окремi питання продажу 37800 (тридцять сiм тисяч
вiсiмсот) тонн запасiв товарної нафти сорту «Азерi Лайт», яка знаходиться в резервуарному парку Кременчуцького НПЗ (ПАТ «Укртатнафта») та
не є нафтою для виробничо-технологiчних потреб, а також не є основними засобами ПАТ «Укртранснафта». Загальнi збори акцiонерiв Товариства з питання 1 порядку денного вирiшили: Внести змiни до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 09.08.17 №118, а саме викласти
пункт 1 у наступнiй редакцiї: «Погодити вчинення ПАТ «Укртранснафта»
правочинiв, а саме укладання договорiв (контрактiв, угод) щодо продажу
37800 (тридцять сiм тисяч вiсiмсот) тонн запасiв товарної нафти сорту
«Азерi Лайт», яка знаходиться у резервуарах Кременчуцького НПЗ
(ПАТ «Укртатнафта») та не є нафтою для виробничо-технологiчних потреб, а також не є основним засобом ПАТ «Укртранснафта», за найбiльш
вигiдними запропонованими комерцiйними умовами на бiржових торгах з
встановленням її стартової вартостi за формульним пiдходом на пiдставi
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котирувань «Platt's Crude Oil Marketwire» з наступною формулою
цiноутворення на умовах EXW резервуарний парк ПАТ «Укртатнафта»,
м. Кременчук, Полтавська обл.» або «FCA залiзнична станцiя «Кагамлицька» (Полтавська обл.)»: P=(Azeri Lt FOB 80KT*Kбар-L)*Kнбу*1,2+С.
При застосуваннi базису поставки «EXW резервуарний парк ПАТ «Укртатнафта», м. Кременчук, Полтавська обл.» застосовується значення С, яке
дорiвнює нулю. Крок цiни торгiв 10 грн. з ПДВ за 1 тонну. Продаж нафти
за цiною нижче стартової не допускається. Остаточна вартiсть партiї нафти при проведеннi взаєморозрахункiв розраховуватиметься за наведеною вище формулою iз застосуванням фактичних показникiв кiлькостi та
якостi нафти на пiдставi належним чином оформлених актiв прийманняпередавання нафти та паспортiв якостi за кожною фактично вiдвантаженою
партiєю нафти.».
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 14.09.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: 1. про розподiл
прибутку (щодо нерозподiленого прибутку минулих рокiв) Товариства.
2. про затвердження (схвалення) Порядку внесення змiн та доповнень
до Облiкової полiтики публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна
акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», її дочiрнiх пiдприємств та господарських товариств, акцiонером (засновником, учасником) яких є
Компанiя, як обов'язкового для Товариства. Загальнi збори акцiонерiв
Товариства з питання 1 порядку денного вирiшили: 1. Спрямувати
нерозподiлений прибуток минулих рокiв Товариства у сумi 2662585000,00
гривень на виплату дивiдендiв: 1.1. 1500000000 гривень у строк до
30.09.2017 включно. 1.2. 1162585000 гривень у строк до 15.12.2017
включно. 2. Датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв згiдно з п.1 цього рiшення визначити 28.09.2017. 3. Виплату дивiдендiв, згiдно з п. 1 цього рiшення, здiйснити безпосередньо
акцiонеру Товариства-Компанiї, а саме направити суму таких дивiдендiв
шляхом переказу на його банкiвський рахунок у строк вказаний у п. 1.1.
та п. 1.2. цього рiшення. 4. Генеральному директору або особi, яка виконує його обов'язки забезпечити направлення акцiонеру повiдомлення
про виплату дивiдендiв. Загальнi збори акцiонерiв Товариства з питання
2 порядку денного вирiшили: 1. затвердити (схвалити) Порядок внесення
змiн та доповнень до Облiкової полiтики публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», її дочiрнiх
пiдприємств та господарських товариств, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя, затверджений рiшенням правлiння
Компанiї вiд 14.09.17 №380, як обов'язковий для Товариства. 2. Генеральному директору Товариства забезпечити приведення внутрiшнiх
документiв Товариства у вiдповiднiсть до пункту 1 цього рiшення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 20.09.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано ПАТ «Укртранснафта» вiдповiдно до ст. 49
Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали
пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi. До порядку денного зборiв було
включено такi питання: Про попереднє погодження вчинення ПАТ «Укртранснафта» правочину (-iв), а саме укладання договорiв (контрактiв,
угод) щодо продажу 110000 (сто десять тисяч) тонн (+/-5%) товарного
залишку нафти з умовним позначенням 2.2.1 згiдно з класифiкацiєю за
ГОСТ 9965-76 «Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия» (вiдповiдає якiсним показникам нафти сорту
«Юралс»), яка не є нафтою для виробничо-технологiчних потреб, а також не є основним засобом ПАТ «Укртранснафта», за найбiльш вигiдними
запропонованими комерцiйними умовами. Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1. Погодити вчинення ПАТ «Укртранснафта»
правочинiв, а саме укладання договорiв (контрактiв, угод) щодо продажу
110000 (сто десять тисяч) тонн (+/-5%) товарного залишку нафти з умовним позначенням 2.2.1 згiдно з класифiкацiєю за ГОСТ 9965-76 «Нефть
для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия»
(вiдповiдає якiсним показникам нафти сорту «Юралс»), яка не є нафтою
для виробничо-технологiчних потреб, а також не є основним засобом
ПАТ «Укртранснафта», за найбiльш вигiдними запропонованими
комерцiйними умовами на бiржових торгах з встановленням її стартової
вартостi за формульним пiдходом на пiдставi котирувань «Platt's Crude
Oil Marketwire» з наступною формулою цiноутворення на умовах «EXW
резервуарний парк ПАТ «Укртатнафта», м. Кременчук, Полтавська обл.»:
P=(Urals(Ех-Novo) FOB 80KT*Kбар-L)*Kнбу*1,2. Крок цiни торгiв 10 грн. з
ПДВ за 1 тонну. Продаж нафти за цiною нижче стартової не допускається. Остаточна вартiсть партiї нафти при проведеннi взаєморозрахункiв
розраховуватиметься за наведеною вище формулою iз застосуванням
фактичних показникiв кiлькостi та якостi нафти на пiдставi належним чином оформлених актiв приймання-передавання нафти та паспортiв
якостi за кожною фактично вiдвантаженою партiєю нафти. При
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застосуваннi базису поставки «FCA залiзнична станцiя «Кагамлицька»
(Полтавська обл.)» до вартостi партiї нафти додаються витрати ПАТ «Укртранснафта» на послуги ПАТ «Укртатнафта» з перевалки та наливу нафти у вагони-цистерни, а також оформлення супровiдних документiв та
вiдправлення до залiзничної станцiї «Кагамлицька» (Полтавська обл.).
2. уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки пiдписати договори (контракти, угоди) i пов'язанi з
ними iншi документи, у т.ч. додатковi угоди, та вжити подальших
необхiдних заходiв в рамках виконання пункту 1 цього рiшення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 26.09.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: Про внесення
змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї.
Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1. внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї. 2. уповноважити голову правлiння Компанiї Коболєва А.В. пiдписати Статут Товариства, зазначений у пунктi 1 цього рiшення. 3. Генеральному директору
Товариства забезпечити державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства в тижневий термiн з дати прийняття цього рiшення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 17.10.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi.
До порядку денного зборiв було включено такi питання: Про дострокове
припинення повноважень голови та члена ревiзiйної комiсiї Товариства
та встановлення строку їх повноважень. Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1. Достроково припинити повноваження голови та члена ревзiйної комiсiї Товариства Тахтая А.В. та Шишкова О.В. з дати прийняття цього рiшення. 2. Обрати з дня, наступного за днем прийняття
цього рiшення, головою ревiзiйної комiсiї Товариства Шишкова Олександра Валентиновича та членом ревiзiйної комiсiї Товариства Пустовойтову Кристину Миколаївну. 3. Встановити строк повноважень голови та
члена ревiзiйної комiсiї Товариства Шишкова О.В. та Пустовойтової
К.М. 3 (три) роки з дня, наступного за днем прийняття цього рiшення.
4. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка
здiйснює його повноваження, пiдписати договори з головою та членом
ревiзiйної комiсiї Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правових
договорiв, затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.05.17 №103.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 19.10.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi. До
порядку денного зборiв було включено такi питання: Про затвердження
Iнвестицiйної полiтики Групи Нафтогаз як обов'язкової для Товариства.
Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1. Затвердити
Iнвестицiйну полiтику Групи Нафтогаз (далi-Iнвестицiйна полiтика), затверджену рiшенням правлiння Компанiї вiд 19.10.17, протокол №433, як
обов'язкову для Товариства та ввести в дiю з 01.01.2018. 2. Визнати
Iнвестицiйну полiтику Групи Нафтогаз, що затверджена Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.06.17 №107, такою, що втратила чиннiсть.
3. Генеральному директору Товариства або особi, яка виконує його
обов'язки, до 01.01.2018 забезпечити органiзацiю процесу iнвестицiйного
управлiння шляхом: - створення або визначення структурного пiдроздiлу,
який буде виконувати функцiї iнвестицiйного пiдроздiлу Товариства,
вiдповiдно до Iнвестицiйної полiтики; - розробки плану заходiв з iнтеграцiї
процесу iнвестицiйного управлiння iз пов'язаними бiзнес-процесами Товариства; - створення Iнвестицiйного комiтету Товариства вiдповiдно до
Iнвестицiйної полiтики. 4. Генеральному директору Товариства або особi,
яка виконує його обов'язки, до 01.01.2018 забезпечити розробку та затвердження таких документiв вiдповiдно до Iнвестицiйної полiтики: - Положення про Iнвестицiйний комiтет Товариства; - Регламенту процесу
iнвестицiйного управлiння Товариства. 5. Генеральному директору Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, пiсля введення Iнвестицiйної
полiтики в дiю дотримуватися Iнвестицiйної полiтики особисто та забезпечити її виконання працiвниками Товариства.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 31.10.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано ПАТ «Укртранснафта» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї
до порядку денного: вiдсутнi. До порядку денного зборiв було включено
такi питання: Про вчинення правочинiв, а саме укладання Товариством
договорiв (контрактiв, угод) щодо продажу до 105000 тонн товарного за-
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лишку нафти. Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1. Товариству вчинити правочини загальною сукупною сумою до 1482 млн. грн. з
ПДВ, а саме укласти договори (контракти, угоди) щодо продажу до 105000
тонн товарного залишку нафти з умовним позначенням 1.1.1. згiдно з
класифiкацiєю за ГОСТ 9965-76 «Нефть для нефтеперерабатывающих
предприятий. Технические условия», яка не є нафтою для виробничотехнологiчних потреб, а також не є основним засобом Товариства, за
найбiльш вигiдними запропонованими комерцiйними умовами на бiржових
торгах на майданчику Товарної бiржi «Українська енергетична бiржа» з
встановленням стартової вартостi за формульним пiдходом на пiдставi
котирувань «Platt's Crude Oil Marketwire» з наступною формулою визначення стартової цiни на умовах поставки «EXW резервуарний парк МНТ
«Пiвденний» в гривнях за одну метричну тонну, з ПДВ: P=(Azeri Lt FOB
80KT*Kбар-F?-ТР)*Kнбу*1,2. Крок цiни торгiв 10 грн. з ПДВ за 1 тонну.
Продаж нафти за цiною нижче стартової не допускається. 2. уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його
обов'язки, пiдписати договори (контракти, угоди) i пов'язанi з ними iншi
документи, у т.ч. додатковi угоди, та вжити подальших необхiдних заходiв
в рамках виконання пункту 1 цього рiшення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 09.11.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано ПАТ «Укртранснафта» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї
до порядку денного: вiдсутнi. До порядку денного зборiв було включено
такi питання: Про вчинення правочинiв, а саме укладання Товариством
договорiв (контрактiв, угод) з Публiчним акцiонерним товариством «Українська залiзниця» щодо перевезення залiзничним транспортом товарного
залишку нафти. Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1. Товариству вчинити правочини, а саме укласти договори (контракти, угоди) з
Публiчним акцiонерним товариством «Українська залiзниця» щодо перевезення залiзничним транспортом товарного залишку нафти з умовним
позначенням 2.2.1, власником якої є Товариство, що знаходиться в резервуарах Кременчуцького НПЗ, на ЛВДС «Кременчук» та в лупiнгу лiнiйної
частини МН «Кременчук-Херсон» загальним обсягом 215000 (двiстi
п'ятнадцять тисяч) тонн (+/-5%) вiд залiзничної станцiї «Кагамлицька» до
залiзничної станцiї «Броди» з подальшим заповненням нею об'єктiв системи магiстральних нафтопроводiв ПАТ «Укртранснафта». 2. уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його
обов'язки, пiдписати договори (контракти, угоди) i пов'язанi з ними iншi
документи, у т.ч. додатковi угоди, та вжити подальших необхiдних заходiв
в рамках виконання пункту 1 цього рiшення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 10.11.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв
було iнiцiйовано ПАТ «Укртранснафта» вiдповiдно до ст. 49 Закону України
«Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку
денного: вiдсутнi. До порядку денного зборiв було включено такi питання:
Про вчинення Товариством правочину з приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiсю «ROSEN Europe B.V.) (далi також-компанiя ROSEN
Europe B.V.») щодо надання послуг внутрiшньотрубної дiагностики/обстеження нафтопроводiв фiлiї «МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» (далi
також-фiлiя «МН «Дружба» Товариства). Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1. Товариству вчинити правочини, а саме укласти договiр
з компанiєю «ROSEN Europe B.V. щодо надання послуг внутрiшньотрубної
дiагностики/обстеження нафтопроводiв фiлiї «МН «Дружба»Товариства
на загальну вартiсть 224560240,00 грн. без ПДВ, що еквiвалентно
7159230,28 Євро на день аукцiону 25.10.17 за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України. 2. уповноважити генерального директора
Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або заступника генерального директора Товариства-директора фiлiї «МН «Дружба» Товариства, пiдписати договiр i пов'язанi з ними iншi документи, у т.ч. додатковi
угоди, в рамках виконання пункту 1 цього рiшення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 24.11.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано ПАТ «Укртранснафта» вiдповiдно до ст. 49
Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали
пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi. До порядку денного зборiв було
включено такi питання: Про обрання аудитора Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, а також встановлення розмiру
оплати його послуг. Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили:
1. Обрати аудитором фiнансової звiтностi Товариства ПрАТ «Делойт енд
ТУШ ЮСК» (код ЄДРПОУ 25642478) для проведення аудиту звiту про
фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2017 року та вiдповiдних
звiтiв про сукупний дохiд, про змiну капiталу i про рух грошових коштiв за
рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року, пiдготовлених вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв Фiнансової звiтностi. 2. Затвердити договiр, що
укладатиметься з аудитором Товариства, зазначеним у пунктi 1 цього
рiшення, згiдно з додатком. 3. Установити розмiр оплати послуг аудитора
Товариства, зазначеного у пунктi 1 цього рiшення, у сумi 984000,00 грн.,

у т.ч. ПДВ. 4. уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, пiдписати договiр i пов'язанi з ним iншi
документи, у т.ч. додатковi угоди, в рамках виконання цього рiшення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 11.12.2017. Кворум
зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв
було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi. До порядку денного зборiв було включено такi питання: Про затвердження (схвалення)
змiн до Положення про конфлiктнi комiсiї Нацiональної акцiонерної компанiї
«Нафтогаз України», дочiрнiх пiдприємств (компанiй) та господарських товариств, акцiонером, (засновником, учасником) яких вона є, як обов'язкових
для Товариства. Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1. Затвердити (схвалити) змiни до Положення про конфлiктнi комiсiї Нацiональної
акцiонерної компанiї «Нафтогаз України», дочiрнiх пiдприємств (компанiй)
та господарських товариств, акцiонером, (засновником, учасником) яких
вона є, затвердженi рiшенням правлiння Компанiї від 11.12.17, протокол
№519, як обов'язковi для Товариства. 2. Генеральному директору або
особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити приведення внутрiшнiх
документiв Товариства у вiдповiднiсть до пункту 1 цього рiшення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 22.12.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано ПАТ «Укртранснафта» вiдповiдно до ст. 49
Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали
пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi. До порядку денного зборiв було
включено такi питання: Про вчинення Товариством правочину, а самеукладання ПАТ «Укртранснафта» мирової угоди з ПАТ «Укртатнафта» у
справi №910/9398/16, що знаходиться на розглядi Господарського суду
м. Києва. Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1. Товариству
вчинити правочин, а саме-укласти мирову угоду з ПАТ «Укртатнафта» у
справi №910/9398/16, що знаходиться на розглядi Господарського суду
м. Києва, на умовах згiдно з додатком. 2. Уповноважити генерального
директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, пiдписати
мирову угоду i пов'язанi з нею iншi документи, та вжити подальших
необхiдних дiй в рамках виконання пункту 1 цього рiшення.
Вид загальних зборів-позачергові. Дата проведення: 27.12.2017. Кворум зборів: 100.00%. Проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв було iнiцiйовано Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: вiдсутнi. До
порядку денного зборiв було включено такi питання: Про затвердження
Порядку подання рiчної звiтностi за 2017 рiк для складання консолiдованої
звiтностi публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна акцiонерна
компанiя «Нафтогаз України, як обов'язкового для Товариства. Загальнi
збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1. Затвердити Порядок подання
рiчної звiтностi за 2017 рiк для складання консолiдованої звiтностi
публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна акцiонерна компанiя
«Нафтогаз України, затверджений рiшенням правлiння Компанiї вiд
27.12.17, протокол №552 (далi-Порядок), як обов'язковий для Товариства. 2. Генеральнму директору або особi, яка виконує його обов'язки,
забезпечити приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть
до Порядку, затвердженого пунктом 1 цього рiшення.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного року рішення
щодо виплати дивідендів не приймалось.
За результатами періоду, що передував звітному, прийнято рішення
щодо виплати дивідендів за простими акціями: Сума нарахованих дивідендів (грн.) – 1519285000,00; сума виплачених/перерахованих дивідендів (грн.) - 1519285000,00; дата складення переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів – 12.05.2017.
За результатами інших періодів прийнято рішення щодо виплати дивідендів за простими акціями: Сума нарахованих дивідендів (грн.) –
2662585000,00; сума виплачених/перерахованих дивідендів (грн.) 2662585000,00; дата складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів – 28.09.2017.
Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi у 2016 роцi
було прийнято загальними зборами акцiонерiв Товариства (рiшення вiд
14.04.2017 №93). Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, загальними зборами акцiонерiв Товариства не визначалась. Загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили 100% чистого прибутку, що становить 1519285000,00 гривень, спрямувати на виплату
дивiдендiв; виплату дивiдендiв провести акцiонеру Товариства Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України» згідно з чинним законодавством у строк не пiзнiше 3 (трьох) робочих днiв з дати прийняття
цього рішення. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 21.04.2017
прийнято рішення №94 згiдно з яким вирiшено: 1.1 скасувати абзац третiй
пункту 4.1 рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.17
№93; 1.2 датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, рiшення про виплату яких прийнято загальними зборами

25

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
акцiонерiв Товариства вiд 14.04.17 №93, визначити 12.05.17; 1.3 виплату
дивiдендiв, рiшення про виплату яких прийнято загальними зборами
акцiонерiв Товариства вiд 14.04.17 №93, здiйснити безпосередньо акціонеру Товариства-Нацiональнiй акцiонернiй компанії «Нафтогаз України», а
саме направити суму таких дивiдендiв шляхом переказу на його банкiвський
рахунок у строк з 12.05.17 по 15.05.17; 1.4 генеральному директору або
особi, яка виконує його обов’язки забезпечити направлення акціонеру повідомлення про виплату дивiдендiв. Вiдповiдно до рiшення вiд 26.04.2017
№98 загальнi збори акціонерів вирішили продовжити строк виплати
дивiдендiв, встановлений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 21.04.17 №94 та рішення про виплату яких прийнято загальними
зборами акцiонерiв Товариства вiд 14.04.17 №93, до 31.05.17. Загальними
зборами акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» 14.09.2017 прийнято рiшення

№125 Про розподiл прибутку (щодо нерозподіленого прибутку минулих
рокiв) Товариства. Згiдно з рiшенням вiд 14.09.2017 №125 загальнi збори
акціонерів Товариства вирiшили: 1. Спрямувати нерозподілений прибуток
минулих рокiв Товариства у сумі 2662585000,00 гривень на виплату
дивiдендiв: 1.1. 1500000000 гривень у строк до 30 вересня 2017 року
включно. 1.2. 1162585000 гривень у строк до 15 грудня 2017 року включно.
2. Датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв
згiдно з п.1 цього рiшення визначити 28.09.2017. 3. Виплату дивiдендiв,
згiдно з п. 1 цього рiшення, здiйснити безпосередньо акцiонеру ТоваристваКомпанiї, а саме направити суму таких дивiдендiв шляхом переказу на
його банкiвський рахунок у строк вказаний у п. 1.1. та п. 1.2. цього рiшення.
4. Генеральному директору або особi, яка виконує його обов’язки забезпечити направлення акцiонеру повiдомлення про виплату дивiдендiв.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

рухомого і нерухомого майна, оренда рухомого і нерухомого майна, інвестиційна діяльність, спільна діяльність, отримання та надання кредитів, позик, фінансової допомоги, надання рухомого та нерухомого майна в іпотеку
(заставу), поруки, а також інших договорів, пов’язаних з поточною діяльністю Товариства з іншими суб’єктами господарювання, договори про внесення змін до вказаних договорів..;
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину,
визначена на дату прийняття рішення:не визначено ;
Гранична сукупність вартості правочинів: 75000 тис. грн; Вартість активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 33 101 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 226,57926;
Загальна кількість голосуючих акцій:490186 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:490103 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:490103 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення:0 .
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор
Кобець Сергій Валерійович

1. Повне найменування емітента:

ТОВАРИСТВО «ПАРФУМ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ :01552486
3. Місцезнаходження : 03115 м. Київ Святошинська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс : (044) 490-2297 (044) 490-2298
5. Електронна поштова адреса :klyuchnikova.t@agromat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації : http://patparfum.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
1).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів: 20.04.2018; Найменування уповноваженого органу, що
його прийняв: Загальні збори акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:характер
правочинів – значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, характер правочинів – правочини, предметом яких є: реконструкція та ремонт нерухомого та рухомого майна Товариства, генеральний підряд, підряд, продаж та закупівля основних засобів,
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПАТ «Ідея Банк»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Ідея Банк»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19390819
1.4. Місцезнаходження емітента: вул.Валова, буд.11, м.Львів, 79008,
Україна
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (032) 235 09 38, факс:
(032) 297 06 95
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@ideabank.ua .
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.ideabank.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
2. Текст повідомлення:
20 квітня 2018 року рішенням річних Загальних зборів акціонерів (протокол №59) припинено повноваження Спостережної ради Банку, обраної
31 жовтня 2017 року:
• Піотр Качмарек (Piotr Kaczmarek), громадянин Республіки Польща.
Паспорт EJ №9353009 виданий Воєводою Мазовєцким /1/ 26 серпня
2015 р. Голова Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента
не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Представник акціонера Гетін Холдінг С.А.
• Якуб Мальскі (Jakub Malski) громадянин Республіки Польща. Паспорт
АТ №0695689, виданий Воєводою Дольношльонским /1/ 25 січня 2008 р.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Представник акціонера Гетін Холдінг С.А.
• Кшиштоф Ярослав Бєлєцкі (Krzysztof Jarosław Bielecki), громадянин
Республіки Польща; Паспорт EA 5642733, виданий Консулом РП в Гаазі
18.03.2010 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Представник акціонера Гетін Холдінг С.А.
• Юлія Чубак (Julia Czubak), громадянка Республіки Польща. Паспорт
ЕВ №6374764 виданий Воєводою Малопольським /1/ 20 жовтня 2010 року.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Незалежний член Спостережної Ради.
• Гасич Ярослава Русланівна, громадянка України. Паспорт ЕС №539812
виданий Армянським МВ ГУ МВС України в Криму 30.01.1998 р. Часткою в
статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Незалежний член Спостережної Ради.
та обрано Наглядову раду Банку в наступному складі:
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• Піотр Качмарек (Piotr Kaczmarek), громадянин Республіки Польща.
Паспорт EJ №9353009 виданий Воєводою Мазовєцким /1/ 26 серпня
2015 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Обраний до складу Наглядової ради
Головою Наглядової ради. Працює Головою Правління Гетін Холдінг С.А.
(Польща). Представник акціонера Гетін Холдінг С.А.
• Кшиштоф Ярослав Бєлєцкі (Krzysztof Jarosław Bielecki), громадянин
Республіки Польща; Паспорт EA 5642733, виданий Консулом РП в Гаазі
18.03.2010 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Працює Першим Заступником Голови Правління Гетін Холдінг С.А. (Польща). Представник акціонера
Гетін Холдінг С.А.
• Якуб Мальскі (Jakub Malski) громадянин Республіки Польща. Паспорт
АТ №0695689, виданий Воєводою Дольношльонским /1/ 25 січня 2008 р.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Працює радником Голови Правління Гетін Холдінг С.А. (Польща); Представник акціонера Гетін Холдінг С.А.
• Гасич Ярослава Русланівна, громадянка України. Паспорт ЕС №539812
виданий Армянським МВ ГУ МВС України в Криму 30.01.1998 р. Часткою в
статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Надає послуги Гетін Холдінг С.А. (Польща). Представник
акціонера Гетін Холдінг С.А.
• Мачей Шишко (Maciej Szyszko), громадянин Республіки Польща. Паспорт ЕК 7089828 виданий Консулом Республіки Польща в Києві 25.04.2016 р.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Працює фінансовим директором ТОВ «ГетБек
Рековері» (Румунія). Незалежний Член Наглядової Ради.
• Ольга Володимирівна Лесик, громадянка України. Паспорт КА 746291
виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл. 17.02.1998 р.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Працює асистентом лаборанта ЛНМУ
ім.Д.Галицького. Незалежний Член Наглядової Ради.
• Андрій Анатолійович Радченко, громадянин України. Паспорт громадянина України (ID картка) 000778338, орган видачі 8024, виданий
26.07.2017 р. . Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Працює Головою Правління
ПАТ «Аграрний фонд». Незалежний Член Наглядової Ради.
Термін повноважень складу Наглядової Ради три роки.
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. Голова Правління
М. В. Власенко
23.04.2018 р.

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»
2. Код за ЄДРПОУ: 00204033
3. Місцезнаходження: 18013 Україна, Черкаська обл., Черкаській р-н,
м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472397255, , 0472640032
5. Електронна поштова адреса: 00204033@afr.com.ua, уаrn@
khimvolokno.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: cherkasykhimvolokno.emitents.
net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ
ХІМВОЛОКНО» (протокол № 27 від 20.04.2018 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Яковенка Олега Олексійовича (паспорт СН №590973, виданий 22.04.1997 р. Московським РУ ГУ МВС
України в Києвi). Посадова особа володіє акціями товариства, розмір
частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Підстава для припинення повноважень: обрано до наступних річних чергових зборів. Особа
перебувала на посаді з 17.06.2017 року по 20.04.2018 року. Посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ
ХІМВОЛОКНО» (протокол № 27 від 20.04.2018 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Глущенка Дмитра Олександровича
(паспорт СМ №699947, виданий 06.05.2005 р. Таращанським РВ ГУ
МВД України в Київськiй обл.). Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0003%. Підстава
для припинення повноважень: обрано до наступних річних чергових
зборів. Особа перебувала на посаді з 17.06.2017 року по 20.04.2018 року.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ
ХІМВОЛОКНО» (протокол № 27 від 20.04.2018 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Трофименко Тетяни Володимирiвни
(паспорт СН №871041, виданий 31.07.1998 р. Радянським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi). Посадова особа володіє акціями товариства, розмір
частки в статутному капіталі товариства 0,0003%. Підстава для припинення повноважень: обрано до наступних річних чергових зборів. Особа
перебувала на посаді з 17.06.2017 року по 20.04.2018 року. Посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ
ХІМВОЛОКНО» (протокол № 27 від 20.04.2018 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Дончак Альони Василiвни (паспорт МЕ
№936291, виданий 09.04.2009 р. Деснянським РУГ У України в м. Києвi).
Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0003%. Підстава для припинення повноважень:
обрано до наступних річних чергових зборів. Особа перебувала на посаді з 17.06.2017 року по 20.04.2018 року.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ
ХІМВОЛОКНО» (протокол № 27 від 20.04.2018 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Чижової Олени Петрівни (паспорт СН
№771086, виданий 17.04.1998 р. Московським РУ ГУ МВС України в
м. Києві). Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір частки
в статутному капіталі товариства 0,0000%. Підстава для припинення повноважень: обрано до наступних річних чергових зборів. Особа перебувала на посаді з 17.06.2017 року по 20.04.2018 року. Посадова особа
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Чижова Олена Петрівна є представником за дорученням «юридичної
особи» PALOS ESTABLISHMENT LIMITED» (код HE 316171, Griva Digeni
PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Cyprus) частка у статутному капіталі товариства - 89,763 %.
В зв»язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №27 від 20.04.2018 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»
Яковенко Олега Олексiйовича (паспорт СН №590973, виданий
22.04.1997 р. Московським РУ ГУ МВС України в Києвi). Посадова особа

володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Особа обрана акціонерами під час проведення загальних
зборів товариства на трирічний строк (п.11.3 розділу 11 Статуту). Інші
посади, які обіймав протягом останніх п»яти років: підприємець. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
В зв»язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №27 від 20.04.2018 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»
Глущенко Дмитра Олександровича (паспорт СМ №699947, виданий
06.05.2005 р. Таращанським РВ ГУ МВД України в Київськiй обл.). Інші
посади, які обіймав протягом останніх п»яти років: помiчник адвоката
АО «Iнвiкта». Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0003%. Особа обрана акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на трирічний строк
(п.11.3 розділу 11 Статуту). Посадова особа не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини.
В зв»язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №27 від 20.04.2018 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»
Трофименко Тетяну Володимирiвну (паспорт СН №871041, виданий
31.07.1998 р. Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0003%. Інші посади, які обіймала протягом останніх п»яти років: головний юрисконсульт ТОВ фiрми «ТехНова». Особа обрана
акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на трирічний строк (п.11.3 розділу 11 Статуту). Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
В зв»язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №27 від 20.04.2018 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»
Дончак Альону Василiвну (паспорт МЕ №936291, виданий 09.04.2009 р.
Деснянським РУГ У України в м. Києвi). Посадова особа володіє акціями
товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0003%.
Особа обрана акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на трирічний строк (п.11.3 розділу 11 Статуту).. Інші посади, які обіймала протягом останніх п»яти років: секретар ТОВ «Сеплай-Трейд».
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини.
В зв»язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №27 від 20.04.2018 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»
Чижову Олену Петрівну (паспорт СН №771086, виданий 17.04.1998 р.
Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Посадова особа не володіє
акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства
0,0000%. Особа обрана акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на трирічний строк (п.11.3 розділу 11 Статуту). Інші посади, які обіймала протягом останніх п»яти років: економіст з фінансової роботи. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини.
Чижова Олена Петрівна є представником за дорученням «юридичної
особи» PALOS ESTABLISHMENT LIMITED» (код HE 316171, Griva Digeni
PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Cyprus) частка у статутному капіталі товариства - 89,763 %.
В зв»язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (протокол №1 засідання Наглядової ради від 20.04.2018 р.) обрано на посаду Голови
Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» Яковенка Олега
Олексійовича (паспорт СН №590973, виданий 22.04.1997 р. Московським РУ ГУ МВС України в Києвi). Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Особа обрана акціонерами під час проведення загальних зборів товариства
на трирічний строк (п.11.3 розділу 11 Статуту). Інші посади, які обіймав
протягом останніх п»яти років: підприємець. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Голова правління
Олексенко В.В.
23.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»;
2. Код за ЄДРПОУ: 00310093;
3. Місцезнаходження: 17500, Чернiгiвська обл., м. Прилуки, вул. Київська, буд. 299;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04637)30019; (04637)30019;
5. Електронна поштова адреса: info@shveja.biz;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: shveja.biz;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
20.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол
№ 1/2018), згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про
акцiонернi товариства» та пiдпункту 23 п.8.5.2. роздiлу 8 Статуту Товариства, прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення знач
них правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш
як одного року з дати прийняття цього рiшення, наступного характеру: - кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; - угоди (змiни до
них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним
угодам, укладених Товариством або iншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); - угоди щодо
збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо
збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх
забезпечення; - угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання,
продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); - будь-якi угоди, пов’язанi з набуттям Товариством прав
власностi на земельнi дiлянки чи пов’язанi з вiдчуженням Товариством
прав власностi на земельнi дiлянки, а також правочини, якi згiдно чин-

ного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод; угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу,
мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); - договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов’язанi з ними угоди; - цивiльно-правовi угоди щодо
придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших
суб’єктах господарювання; - угоди будiвельного пiдряду, лiзингу; - угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; - угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; - угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт;- договори комерцiйної
концесiї та спiльної дiяльностi;- договори позики; - договори поставки,
купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi
необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. Сукупна гранична вартiсть значних правочинiв: 100 000 тис. гривень.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi – 8624 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi товариства – 1159.55%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 992130 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi
для участi у загальних зборах - 978412 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували «за» прийняття рiшення - 978412 шт. (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй,
та 98,62 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Найменування посади Директор Кравченко Володимир Михайлович 20.04.2018

Приватне акцiонерне товариство
«Ватутiнське автотранспортне пiдприємство - 2362»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Ватутiнське автотранспортне пiдприємство - 2362»;
2. Код за ЄДРПОУ: 01350417;
3. Місцезнаходження: 20250, Черкаська обл., м. Ватутiне ,
вул. Транспортна,2;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04740) 6 - 24 - 11,
(04740) 6 - 24 - 11;
5. Електронна поштова адреса: info@atp2362.pat.ua, atp_2362@
ukr.net;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: atp2362.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
20.04.2018р. Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 20),
згiдно ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення знач
них правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в перiод з дати
прийняття рiшення до проведення наступних рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв (в будь-якому випадку у термiн не бiльш як одного року з
дати прийняття цього рiшення), наступного характеру: кредитнi та
депозитнi угоди, або змiни до них; угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених
Товариством або iншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); угоди щодо збiльшення обiгового i
встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; угоди
щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди
(суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); угоди щодо розпо-
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рядження рухомим майном – як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди
(суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння,
застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); договори
оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та
пов’язанi з ними угоди; цивiльно-правовi угоди щодо придбання або
вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб’єктах господарювання; угоди будiвельного пiдряду; лiзингу; угоди щодо послуг
рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; угоди щодо
послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; угоди на проведення
ремонтно-будiвельних робiт; договори комерцiйної концесiї та спiльної
дiяльностi; договори позики; договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, запасних частин,
матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для
здiйснення господарської дiяльностi. Iншi угоди та Договора що несуперечать чинному законодавству.
Сукупна гранична вартiсть значних правочинiв 50 000 тис. гривень.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi – 160.5 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi товариства – 31152.6%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1959267 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi
для участi у загальних зборах - 1955567 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували «за» прийняття рiшення - 1955567 шт. (100 % вiд
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй,
та 99.81 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Найменування посади Директор Яременко Iван Гаврилович
20.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «ПАРФУМ»,
місцезнаходження, міжміський
01552486, Святошинська, 1, м.Київ,
код та телефон емітента
Святошинський, 03115, Україна,
(044) 490-2297
2. Дата розкриття повного
23.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://patparfum.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації (емітента)
Загальні відомості

Повне найменування емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО
ВАРИСТВО «МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ - 35810511
3. Місцезнаходження - 01015, Київ , Лаврська , 16
4. Міжміський код, телефон та факс - 044 351 79 00 351 79 01
5. Електронна поштова адреса - bank@ii-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації – www.ii-bank.com.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18 квітня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол №16)
було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:
припинення повноважень членів Наглядової ради Сича Володимира
Анатолійовича, Коваленко Ганни Миколаївни, Амер Олени Володимирівни, Артюшенко Андрія Анатолійовича, Дзюби Віталія Васильовича,
обрання членами Наглядової ради Сича Володимира Анатолійовича,
Коваленко Ганну Миколаївну, Амер Олену Володимирівну, Артюшенко Андрія Анатолійовича, Жданова Дмитра Олександровича.
Строк перебування на своїх посадах членів Наглядової ради, повноваження яких припинено - з 19.04.2017 р. по 18.04.2018 р.
19 квітня 2018 року Наглядовою радою (протокол №227 від
19.04.2018 р.) було прийнято рішення про обрання Сича В.А.- Головою
Наглядової ради, Коваленко Г.М. – Заступником голови Наглядової ради.
Вищезазначені рішення прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою на пiдставi положень Статуту емітента, Закону України «Про акцiонернi
товариства «, у зв’язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради
і необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради та його керівництва.
Інформація про членів Наглядової ради:
Сич Володимир Анатолійович, Голова Наглядової ради, (представник
акціонера Ворушиліна С.К.) у період з 2013 р. – 19.11.2014 р. працював на
посаді корпоративного секретаря, з 19.11.2014 р – до теперiшнього часу –
Голова Наглядової ради ПАТ «МІБ».
Коваленко Ганна Миколаївна, Заступник голови Наглядової ради,
(представник акціонера Кононенко І.В.)
з 25.07.2014 року – до теперiшнього часу провiдний юрисконсульт в
ТОВ «Богдан - Електротранс».
Амер Олена Володимирівна (незалежний директор) останні п’ять років
займає посаду заступника генерального директора, директора з економiки
та фiнансiв ТОВ «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА».
Артюшенко Андрій Анатолійович (незалежний директор) у період з
07.07.2015 р. по 22.12.2016 р. в ТОВ «КАФ Богдан» займав посаду Директора, з 23.12.2016 р. по теперiшнiй час працює на посаді Заступника директора ТОВ «КАФ Богдан».
Жданов Дмитро Олександрович (незалежний директор) у період з з
07.05.2013 року по теперiшнiй час
працює Головним економістом ПII ТОВ «ТРК «НБМ».
Строк на який обрано членів Наглядової ради – 3 роки.
Вказані посадові особи ПАТ «МІБ» не мають непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини.
Члени Наглядової ради часткою в статутному капiталi емітента не володіють.
Згоди фізичних осіб на оприлюднення паспортних даних не надано
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова Правління 	Людвик К.А.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль»

2. Код за ЄДРПОУ: 30083966
3. Місцезнаходження: 54020, м.Миколаїв, Каботажний спуск,18
4. Міжміський код, телефон та факс: (0512) 36-20-40 (0512) 36-20-40
5. Електронна поштова адреса: kanc@ntec.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: ntec.mk.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Миколаївська тепло
електроцентраль» , якi вiдбулися 20.04.2018 р. було прийняте рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть
яких перевищує 25% вартостi активiв товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi товариства, а саме укладення договору з
НАК «Нафтогаз України» на купiвлю природного газу, для виробництва
теплової енергiї, яка споживається населенням – гранична вартiсть яких
не перевищуватиме 320 000 000,00 грн. Вартiсть активiв товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 229 139(тис.грн.),
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi
активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi складає 139.65%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 250052800, кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 249845780, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «за» 249845780, «проти» 0, «утримались» 0
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Миколаївська тепло
електроцентраль» , якi вiдбулися 20.04.2018 р. було прийняте рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть яких
перевищує 25% вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi товариства, а саме укладення договору з НАК «Нафто
газ України» на купiвлю природного газу, для власних потреб (на виробництво електричної енергiї) – гранична вартiсть яких не перевищуватиме 250
000 000,00 грн. Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi складає 229 139(тис.грн.), спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочину до вартостi активiв товариства за даними
останньої рiчної звiтностi складає 109.1%. Загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй 250052800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у
загальних зборах 249845780, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 249845780, «проти» 0, «утримались» 0.
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Миколаївська тепло
електроцентраль» , якi вiдбулися 20.04.2018 р. було прийняте рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть
яких перевищує 25% вартостi активiв товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi товариства, а саме укладення договору з
НАК «Нафтогаз України» на купiвлю природного газу, для виробництва
теплової енергiї, яка споживається бюджетним установами/органiзацiями –
гранична вартiсть яких не перевищуватиме 60 000 000,00 грн. Вартiсть
активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 229 139(тис.грн.), спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi
складає 26.18%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 250052800, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах
249845780, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 249845780,
«проти» 0, «утримались» 0.
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Миколаївська тепло
електроцентраль» , якi вiдбулися 20.04.2018 р. було прийняте рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть
яких перевищує 25% вартостi активiв товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi товариства, а саме укладення договору з
НАК «Нафтогаз України» на купiвлю природного газу, для виробництва
теплової енергiї, яка споживається пiдприємствами, органiзацiями та
iншими споживачами (крiм бюджетних установ/органiзацiй) – гранична
вартiсть яких не перевищуватиме 60 000 000,00 грн. Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає
229 139(тис.грн.), спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi
складає 26.18%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 250052800, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах
249845780, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 249845780,
«проти» 0, «утримались» 0.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор
Кiшко Юрiй Анатолiйович
23.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне
емітента

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким
належить: 10 і більше відсотків простих
акцій акціонерного товариства

товариство «Iчнянське
районне виробниче
об’єднання по
виконанню агрохiмiчних
робiт «Райагрохiм»

II. Текст повідомлення
Згiдно отриманого 23.04.2018 р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй
України» реєстру власникiв iменних цiнних паперiв стало вiдомо про змiну
розмiру частки акцiонера - першої фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй з
49,355105 % до 0 %. При цьому розмiр частки акцiонера – перщої фiзичної
особи в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнився з 49,798667 % до 0 %.
Згiдно отриманого 23.04.2018 р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй
України» реєстру власникiв iменних цiнних паперiв стало вiдомо про змiну
розмiру частки акцiонера - другої фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй з
0 % до 49,355105 %. При цьому розмiр частки акцiонера – другої фiзичної
особи в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнився з 0 % до 49,798667 %.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова правлiння
Юхименко Олександр Олексiйович
М.П.
23.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

більш як одного року з дати проведення цих загальних зборів наступних
правочинів:
1.1. Значних правочинів:
- правочинів щодо отримання банківського кредиту на суму до
60 млн. грн. або в еквіваленті інших видів валют.
- правочинів щодо передачі у заставу/іпотеку майна Товариства задля
забезпечення зобов'язань ПрАТ «ЧШК» із повернення зазначеного вище
банківського кредиту на суму до 60 млн. грн. або в еквіваленті інших видів
валют .
Гранична сукупна вартість зазначених правочинів становить до
60 млн. грн. або в еквіваленті інших видів валют .
Вартість активів за даними фінансової звітності за 2017 рік:
321 758 тис. грн..
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 18,65%
Загальна кількість голосуючих акцій: 172 364 голосів; кількість голосуюч
их акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 163 617 голосів;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:
163 617 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти»
прийняття рішення: 0 (нуль) голосів.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова правління Мицик Ніла Петрівна
20.04.2018

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

05491847
16700, м.Iчня Чернiгiвської обл.,
Вокзальна, буд.141
4. Міжміський код, телефон та (04633)2-19-50 (04633)2-15-70
факс
5. Електронна поштова адреса ichnyansky_rayagrokhim@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі
him.molsvit.com.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00306851
3. Місцезнаходження: 18028 М.ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 170
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 64-53-33, 64-55-33
5. Електронна поштова адреса: csk@2upost.com, 00306851@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.silkck.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення: 19.04.2018 року. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ» (протокол № 24 від 19.04.2018 р.).
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ЧШК» протягом не

Приватне акцiонерне товариство
«Обрiй»
Річна інформація емітента ПрАТ «Обрій» за 2017 р.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Обрiй», 03770715, 38013, Полтавська обл. , Шишацький р-н.,
с.Михайлики. 05352-9-76-35.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД»

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, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», 03582422, 20392, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Пiкiвець,
вул. Уманська, б.150; (04744) 3-54-00,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: agroshlyahbud.pat.ua
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2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http:// 03770715.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017рік
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 «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД», 00388932, 20635,
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Лебедин, вул. Заводська,17, (04741)
2-68-34;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.lnz.com.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ТАКСОПАРК»

2. Код за ЄДРПОУ: 03115382
3. Місцезнаходження: 18008 Черкаська область мiсто Черкаси
Соснiвський район, вулиця Хоменка будинок 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 63-07-84, 63-36-80
5. Електронна поштова адреса: 03115382@afr.com.ua, ygorbatenko@
ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://taksopark.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТАКСОПАРК»
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

від 21.04.2018 року протокол № 1 припинено повноваження Директора товариства Чернеги Сергія Леонідовича, згоди посадової особи на розкриття
інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення
повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання. Посадова особа не
є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 23.04.2015 року до 21.04.2018 року.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТАКСОПАРК»
від 21.04.2018 року протокол № 1 обрано Директором товариства Чернегу
Сергія Леонідовича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо
паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітента
і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер зi збуту, директор. Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор
Чернега Сергій Леонідович
23.04.2018

2. Код за ЄДРПОУ: 03563548
3. Місцезнаходження: 18000 місто Черкаси , вул. Смілянська, буд. 169
4. Міжміський код, телефон та факс: 0(472) 63-27-47, 30-21-29
5. Електронна поштова адреса: 03563548@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://prat-chop-agrotekhservis.emitents.
net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності Товариства, а саме: правочинів, пов'язаних
з господарською діяльністю Товариства, відчуженням/придбанням майна
або послуг, отриманням кредитів, позик, основних засобів у лізинг, надання
майна Товариства в заставу, протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами 20 квітня 2018 р.
Гранична сукупна вартість: до 40 000 000 (сорока мільйонів) гривень виключно з обов'язковим попереднім погодженням такого правочину Наглядовою Радою.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 27 969 тис. грн. (двадцять сім мільйонів дев'ятсот шістдесят
дев'ять тисяч гривень).
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає
143,01 % відсотків.
Загальна кількість голосуючих акцій 2 670 215 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2 664 665 штук,
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 2 664 665 штук та «проти» 0 штук прийняття рішення.

ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв:
рішення прийнято 20.04.2018 року, загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ЧОП «АГРОТЕХСЕРВІС».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор
Кропивник Ігор Анатолійович
23.04.2018

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

Приватне акцiонерне товариство
«Племсервіс»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство

«Племсервіс», 00703351, 39071, Полтавська обл., Глобинський р-н.,
смт. Градизьк, вул.Київська, 89, (05365) 3-43-44. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії- 23.04.2018р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: plemservis.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЛЕМIННИЙ ЗАВОД-ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНIСЬКЕ»

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, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28, 32033676, 18014, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72; (0472) 39-25-96;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: bu28.pat.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017рік
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
«ПЛЕМIННИЙ
ЗАВОД-ДОСЛIДНЕ
ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНIСЬКЕ», 14212697, 19700, Черкаська обл., Золотонiський р-н,
м. Золотоноша, вул. Богодухiвська, 1; (04737) 5-20-67;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:23.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.zol.lnz.com.ua
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФРАУ МАРТА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФРАУ МАРТА»
2. Код за ЄДРПОУ: 32653955
3. Місцезнаходження: 18000 Черкаська область місто Черкаси, вулиця
Смiлянська, будинок 169
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472)63-45-53, 66-39-76, 63-46-27
5. Електронна поштова адреса: 32653955@afr.com.ua; fraumarta@
fraumarta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.fraumarta.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення: 19.04.2018 року.
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне
рішення: чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФРАУ МАРТА» (протокол № 1 від 19.04.2018).
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (позики,
кредитів, фінансової допомоги або позики) та змін до існуючих договорів
позики, кредитів, фінансової допомоги або позики.
Гранична сукупна вартість зазначених правочинів становить
200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень.;
Вартість активів за даними фінансової звітності за 2017 рік:
164738,00 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 121,4 %
Загальна кількість голосуючих акцій: 45355 голосів; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 45355 голосів;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:
45355 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 (нуль) голосів).
Дата прийняття рішення: 19.04.2018 року.
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне
рішення: чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФРАУ МАРТА» (протокол № 1 від 19.04.2018).

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: на
укладення договорів або змін до існуючих договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, іпотеки, поруки,
Гранична сукупна вартість зазначених правочинів становить
250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень;
Вартість активів за даними фінансової звітності за 2017 рік:
164738,00 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 151,76 %
Загальна кількість голосуючих акцій: 45355 голосів; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 45355 голосів;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:
45355 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 (нуль) голосів).
Дата прийняття рішення: 19.04.2018 року.
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне
рішення: чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФРАУ МАРТА» (протокол № 1 від 19.04.2018).
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укладання договорів або змін до існуючих договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання
та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання
договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством.
Гранична сукупна вартість зазначених правочинів становить
400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень.
Вартість активів за даними фінансової звітності за 2017 рік:
164738,00 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 242,81 %
Загальна кількість голосуючих акцій: 45355 голосів; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 45355 голосів;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:
45355 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий
няття рішення: 0 (нуль) голосів.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор Павленко Iрина Олександрiвна 20.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

родьківська АВКФ» (надалi - Товариство) вiд 26.03.2018р. про виплату
дивiдендiв, Наглядовою радою Товариства Протокол № 3 від 19.04.2018р.
прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.
Дата прийняття річними загальними зборами Товариства рішення про
виплату дивiдендiв: 26.03.2018р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивiдендiв:
14 травня 2018 р.
Розмір дивiдендiв, що підлягають виплаті вiдповiдно до рішення загальних
зборів 108647,53 грн., що складає 0,0184148 грн. із розрахунку на одну акцію.
Строк виплати дивідендів з 21.05.2018 року по 14.08.2018 року.
Спосіб виплати дивiдендiв - безпосередньо акціонерам.
Порядок виплати дивiдендiв - в грошовій формі шляхом направлення
дивiдендiв у повному обсязі безпосередньо акціонерам, поштовим переводом, або на рахунок акціонера, або через касу підприємства згідно з переліком осіб, які 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. Директор Чугуївець Вiктор Степанович
20.04.2018

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«БЕЗБОРОДЬКIВСЬКА
АГРОВИРОБНИЧО КОМЕРЦIЙНА ФIРМА»

2. Код за ЄДРПОУ: 04833381
3. Місцезнаходження: 19835 Черкаська область Драбiвський район село
Безбородьки, вулиця Громова, будинок 12
4. Міжміський код, телефон та факс: (04738) 9-26-35, 9-27-35
5. Електронна поштова адреса: 04833381@afr.com.ua, bezborodki@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://bezborodkivskaavkf.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
ІІ. Текст Повідомлення
На пiдставi рішення річних загальних зборів акцiонерiв ПрАТ «БезбоПовідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне
товариство «Бехівський спеціалізований
кар’єр»; 2. Код за ЄДРПОУ 03443749; 3. Місцезнаходження 11523, Житомирська область, Коростенський район, с. Михайлівка
4. Міжміський код, телефон та факс 0414255925
5. Електронна поштова адреса bexikamen@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://bexi.emit.com.ua
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7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміни до
статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів.
2. Текст повідомлення
20.04.2018р. рішенням річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Бехівський спеціалізований кар’єр» прийнято рішення про
викладення статуту у новій редакції, які в тому числі, пов’язані зі зміною
прав акціонерів.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. В.о. Голови Правління Дідківський М.П. підпис, м. п. 20.04.2018р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»
2. Код за ЄДРПОУ: 00204033
3. Місцезнаходження: 18013 Україна, Черкаська обл., Черкаській р-н, м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472397255, , 0472640032
5. Електронна поштова адреса: 00204033@afr.com.ua, уаrn@
khimvolokno.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: cherkasykhimvolokno.
emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прий
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття черговими загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:
20.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» було прийнято рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів (протокол №27 від 20.04.2018 р.), вартість яких перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2017 рік, які
будуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності
протягом одного року з дня проведення Загальних зборів товариства,
сукупна вартість яких не перевищує подвійної вартості активів товариства.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:
характеру правочинів: а саме:
- правочинів з придбання товарів, робіт, послуг, зокрема але не виключно, природного газу, вугілля - сукупна вартість таких значних угод

не повинна перевищувати суми подвійної вартості активів товариства
(1927510 тис. грн.).
- правочинів, направлених на отримання грошових коштів (укладання
договорів позик та/або кредитів), з фінансовими установами, забезпечення виконання зобов’язань за такими договорами (гарантій, застави чи інших фінансових інструментів), забезпечення виконання зобов’язань інших
юридичних осіб за договорами позик та/або кредитів, гарантій, застави чи
інших фінансових інструментів шляхом укладення Товариством договорів
поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати
суми подвійної вартості активів товариства (1927510 тис. грн.).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік становить 963755 тис. грн.
Гранична сукупна вартість правочинів: Гранична сукупна вартість
правочинів - 1927510 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у
відсотках): Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік (відсотках) - 200,0%.
Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» «проти», прийняття рішення: Загальна
кількість голосуючих простих іменних акцій 485193517 шт., кількість
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах
471649472 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 471649472 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 шт., рішення прийнято.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Голова правління 	Олексенко В.В.
23.04.2018

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

00446724, 65031
м. Одеса, Новомосковська дорога, 21, (048) 733-94-01
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: 00446724.sc-ua.com
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності :Фірма «Трансаудит» у
вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, 23865010
5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів
(далі – Збори) відбулися 11.04.2017 року. Збори були скликані за ініціативою Наглядової ради товариства. Пропозиції щодо переліку питань порядку денного були подані акціонером ПрАТ «ЯНТАР» Шкрябай Василем Вячеславовичем. Пропозицій щодо зміни або доповнень до порядку денного
з боку інших осіб не надходило. Наглядова рада затвердила порядок ден-

ний Зборів. Перелік питань, що розглядалися на Зборах: 1. Обрання членів
лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх
повноважень. 2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово господарської діяльності Товариства у 2016 році та його затвердження. 3.
Звіт (Висновок) Ревізора Товариства за 2016 рік та його затвердження. 4.
Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році та його затвердження. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради, звіту Директора, звіту Ревізора. 6. Затвердження річного звіту Товариства. 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. 8. Прийняття Рішення про надання
згоди на вчинення значних правочинів. На Зборах були розглянути всі питання порядку денного. За розглядом питань були прийняті рішення згідно
з затвердженими проектами рішень. Рішення прийняті 206810 голосами,
що становить 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих учасників Зборів, які володіють голосуючими акціями. По 8 питанню рішення прий
няте 206810 голосами, що становить 76,30% від загальної кількості акцій.
Позачергові збори у звітному періоді не проводились.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «УКРТЕХ
ня, міжміський код та телефон
ПРИЛАД ТОРГОВЕЛЬНИЙ
емітента
ДІМ», 34342578, Харківське
шосе, 145, Київ, 02121, Україна,
0442479674
2. Дата розкриття повного тексту 23.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
ukrteh.emitent.in.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «НОВІ
місцезнаходження, міжміський
ТЕХНОЛОГІЇ», 31088991,
код та телефон емітента
вул. Сагайдака Степана, будинок 101,
м.Київ, 02002, (044) 517-03-33
2. Дата розкриття повного
20.04.2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://31088991.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приватне

акціонерне товариство «Янтар»,

33

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Борщівгаз»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публiчне
акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Борщівгаз».
2. Код за ЄДРПОУ 21133751 3. Місцезнаходження 48700 Тернопільська обл., м.Борщiв, вул.Об»їздна, 1. Міжміський код та телефон, факс
(03541) 2-28-53, 2-28-53. Електронна поштова адреса borshchiv@tgaz.te.ua
6.Адреса сторінки в мережі інтернет http://borshchivgaz.tgaz.te.ua 7. Вид
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення Загальними зборами акцiонерiв 19.04.2018
(протокол№20) прийнято рiшення припинити повноваження (пiдстава
рiшення: закiнчення строку повноважень):-голова Наглядової ради – представник акціонера ПрАТ «Тернопільгаз» Кiбук Людмила Дмитрiвна (не дає
згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%.Термiн перебування на посадi 1 рiк- член Наглядової ради - представник акціонера
ПАТ НАК «Нафтогаз України» Пташник Андрiй Юрiйович (не дає згоди на
розкриття паспортних даних) . Розмiр пакету акцiй 0%.Термiн перебування
на посадi 1 рiк- член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ «Тернопільгаз» Трибель Ольга Йосипiвна (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмiр пакету акцiй 0%.Термiн перебування на посадi 1 рiк- член
Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ «Тернопільгаз» Голубець
Свiтлана Миколаївна (не дає згоди на розкриття паспортних даних) . Розмiр
пакету акцiй 0%.Термiн перебування на посадi 1 рiк- член Наглядової
ради - представник акціонера ПрАТ «Тернопільгаз» Луцький Сергiй Володимирович (не дає згоди на розкриття паспортних даних) . Розмiр пакету
акцiй 0%.Термiн перебування на посадi 1 рiк Загальними зборами
акцiонерiв 19.04.2018 (протокол№20) прийнято рiшення припинити повноваження (підстава: рішення загальних зборів):- В.О.голови правлiння
Стахняк Омелян Володимирович (не дає згоди на розкриття паспортних
даних) . Розмiр пакету акцiй 0%.Термiн перебування на посадi з 28.12.2017.член правлiння Попович Андрiй Степанович (не дає згоди на розкриття
паспортних даних) . Розмiр пакету акцiй 0%.Термiн перебування на посадi
1 рiк.-член правлiння Сабадаш МихайлоIiванович (не дає згоди на розкриття паспортних даних) . Розмiр пакету акцiй 0%.Термiн перебування на
посадi 1 рiк.-член правлiння Луцька Ольга Михайлiвна (не дає згоди на розкриття паспортних даних) . Розмiр пакету акцiй 0%.Термiн перебування на
посадi 1 рiк.- Голова ревізійної комісії Побер Iрина Дмитрiвна (не дає згоди
на розкриття паспортних даних) . Розмiр пакету акцiй 0%.Термiн перебування на посадi 1 рiк.- Член Ревізійної комісії Трибель Володимир Богданович (не дає згоди на розкриття паспортних даних) . Розмiр пакету акцiй
0%.Термiн перебування на посадi 1 рiк,- Член Ревізійної комісії Корчага
Нiна Володимирiвна (не дає згоди на розкриття паспортних даних) . Розмiр
пакету акцiй 0%.Термiн перебування на посадi 1 рiк. Загальними зборами
акцiонерiв 19.04.2018 (протокол№20) прийнято рiшення обрати на посаду (пiдстава : рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2018р.):-голова
Наглядової ради – представник акціонера ПрАТ «Тернопiльгаз» Кравець
Ігор Дмитрович (не дає згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх
5 рокiв: ПрАТ «Тернопільгаз»- заступник голови правління з економічних
та фінансових питань. Термiн призначення1 рік.- член Наглядової ради представник акціонера ПрАТ «Тернопільгаз» Трибель Ольга Йосипівна (не
дає згоди на розкриття паспортних даних) . Розмiр пакету акцiй 0%. Iншi

посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: начальник
відділу режимів газопостачання , обліку та контролю за витрачанням газу
споживачами Борщівського УЕГГ ПрАТ «Тернопільгаз». Термiн призначення1 рік.- член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ «Тернопільгаз» Хом’як Наталя Романівна (не дає згоди на розкриття паспортних даних) . Розмiр пакету акцiй 0%. Iншi посади, якi обiймала посадова особа
протягом останнiх 5 рокiв: бухгалтер Борщівського УЕГГ ПрАТ «Тернопільгаз». Термiн призначення1 рік.- член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ «Тернопільгаз» Луцький Сергій Володимирович (не дає згоди на
розкриття паспортних даних) . Розмiр пакету акцiй 0%. Iншi посади, якi
обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: старший майстер Борщівського УЕГГ ПрАТ «Тернопільгаз». Термiн призначення1 рік.- член Наглядової ради - представник акціонера ПАТ НАК «Нафтогаз України» Пташник Андрій Юрійович (не дає згоди на розкриття паспортних даних) . Розмiр
пакету акцiй 0%. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв: заступник начальника Управління корпоративних прав
НАК «Нафтогаз України». Термiн призначення1 рік.-голова правління Верхола Ярослав Іванович (не дає згоди на розкриття паспортних даних)
Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв: директор ТзОВ «Агропродсервіс Борщів». Термiн призначення 5 років.- член правління Матковська Людмила Костянтинівна (не дає
згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади,
якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер
Заліщицького УЕГГ ПрАТ «Тернопільгаз» Термiн призначення 5 років.член правління Попович Андрій Степанович (не дає згоди на розкриття
паспортних даних) Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: оператор ЕОМ в Борщівського УЕГГ
ПрАТ «Тернопільгаз». Термiн призначення 5 років.- член правління Луцька
Оля Михайлівна (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5
рокiв: інспектор з контролю за виконанням доручень, оператор ЕОМ та ОМ
Борщівського УЕГГ ПрАТ «Тернопільгаз». Термiн призначення 5 років.член правління Базюк Андрій Любомирович (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади, якi обiймала посадова
особа протягом останнiх 5 рокiв: економіст в Борщівському УЕГГ ПрАТ «Тернопільгаз». Термiн призначення 5 років.- голова ревізійної комісії Осух Наталя Василівна (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5
рокiв: економіст Борщівськоого УЕГГ ПрАТ «Тернопільгаз». Термiн призначення 5 років.-член ревізійної комісії Климчук Павло Володимирович (не
дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: майстер Борщівськоого УЕГГ ПрАТ «Тернопільгаз». Термiн призначення 5 років.-член
ревізійної комісії Корчага Ніна Володимирівна (не дає згоди на розкриття
паспортних даних) Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: начальник відділу Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НАК «Нафтогаз України». Термiн призначення 5 років.
Посадові особи непогашеної судимості немають.III. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова правління ПАТ «Борщівгаз» Верхола Ярослав Іванович

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «Кременчукм’ясо»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента- ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «Кременчукм’ясо»; 2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-30068026;
3. Місцезнаходження-39601, Полтавська обл., м.Кременчук, провул.
Героїв Бреста, 48; 4.Міжміський код, телефон та факс- (0536)796790;
5.Електронна поштова адреса- purchase@krm.com.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації – http://30068026.smida.gov.ua; 7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ.Текст повідомлення
Емітент повідомляє, що загальними зборами акціонерів від
20.04.2018р. (протокол № 1) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо надати
згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого
рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме
600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній
валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме
на дату вчинення відповідного правочину. Вказані правочини стосу-
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ються: відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/
або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому
та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд,
землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, продукції, 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 – 532 274 000грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає- 112,72%. Загальна кількість голосуючих акцій 2033677шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані
для участі у загальних зборах- 2033677шт.; кількість голосуючих акцій,
що проголосували «за»- 2033677шт.; 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. Голова правління (підпис) Дроздова І.А. 20.04.2018р.

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- ПРИВАТНЕ акціонерне
товариство «Кременчукм’ясо»; 2.Ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ-30068026; 3.Місцезнаходження-39601, Полтавська обл.,
м. Кременчук, провул.Героїв Бреста, 48; 4.Міжміський код, телефон та
факс- (0536)796790; 5.Електронна поштова адреса- purchase@krm.com.ua;
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – http://30068026.smida.gov.ua; 7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ.Текст повідомлення
Емітент повідомляє, що загальними зборами акціонерів від 20.04.2018р.
(протокол № 1) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами господарювання протягом не
більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною
вартістю, що не перевищуватиме 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень
або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного
банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину. Вказа-

ні правочини стосуються: відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або
застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому
та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі,
передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих,
матеріалів, продукції, 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 – 532 274 000грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності складає- 112,72%. Загальна кількість голосуючих акцій 2033677шт.,
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах2033677шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»- 2033677шт.;
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. Голова правління
(підпис) Дроздова І.А.
20.04.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ № 33 «ОДЕСБУД»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНОМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ № 33 «ОДЕСБУД»; Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ: 31768323; Місцезнаходження - 65085, м. Одеса, вул. Просьолочна буд. 47; Міський код, телефон та факс - (048) 725-21-34,
725-21-34; Електронна поштова адреса - 31768323@sc-ua.com; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 31768323.sc-ua.com; Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення: Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «СБМУ № 33 «ОДЕСБУД» вiд 21.04.2018р., прийнято рішення:

Припинити повноваження Ревізора Кiрiллова Федiра Костянтиновича
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства – 7,24%, обіймав
посаду Ревізора з 21.04.2016р. по 21.04.2018р. Обрати на посаду Ревізора Войтову Людмилу Миколаївну (фізична особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки, особа не володіє
часткою в статутному капіталі Товариства. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх 5 років: начальник відділу депозитарної діяльності на даний час безробітна. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова правління _____________
Габер О.Г.
м.п. 23.04.2018р.

Приватне акціонерне товариство
«Пересувна механізована колона № 34»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Пересувна механізована колона № 34», 05515068, вул. Героїчна, буд 32,
м. Суми, Ковпаківський район, Сумська область, 40020, (0542) 24-18-63.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.pmk34.emitents.org

Публiчне акцiонерне товариство
по газопостачанню та газифiкацiї «Лубнигаз»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство по
газопостачанню та газифiкацiї «Лубнигаз», 05524713, вул.Л.Толстого, 87,
м.Лубни, Полтавська область, 37503, 05361-62488.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018р.
3 Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://Lubnygaz.pat.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Сiчень-Аудит», 32996030.
5. Інформація про загальні збори: чергові загальні збори акціонерів
були скликані та проведені 25.04.2017р. Порядок денний: 1)Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв товариства. 2)Обрання
голови та секретаря загальних зборiв товариства. 3.Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних
зборах. 4.Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних
зборiв товариства. 5. Звiт Дирекцiї про результати фiнансовогосподарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Дирекцiї товариства. 6.Звiт Наглядової ради

товариства про проведену роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради товариства. 7.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї товариства за 2016р. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства.
8.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2016 рiк. 9.Затвердження розподiлу прибутку товариства (порядку покриття збиткiв) за
2016р. 10.Затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства на
2017 рiк. 11.Про внесення змiн до Положення про Дирекцiю товариства
шляхом затвердження його у новiй редакцiї. 12. Про вчинення значних
правочинiв. 13. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради товариства. 14. Про обрання голови та членiв Наглядової ради
товариства. 15.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з головою та членами Наглядової ради товариства та визначення особи, яка уповноважується на їх
пiдписання вiд iменi товариства. 16. Про внесення змiн та доповнень до
Статуту товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 17.Про
внесення змiн та доповнень до Положення про Наглядову раду товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї. Результати розгляду
питань порядку денного:Всі питання порядку денного розглянуті та ухвалені.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА
КОМПАНІЯ"
2. Код за ЄДРПОУ:
20036721
3. Місцезнаходження:
01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2,
кв.40
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364-35-84
5. Електронна поштова адреса:
ic@uiic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://www.uiic.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
7. Вид особливої інформації:
Зміна складу посадових осіб емітента
Текст повідомлення
20.04.2018 р. на чергових Загальних зборах акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Незалежна Сервiсна Компанiя» (далi - АТ) було
прийнято рiшення (протокол №б/н вiд 20.04.2018 р.) щодо:
1. Припинення повноважень (звiльнення) члена Наглядової ради Макарової Валентини Iванiвни, на пiдставi її заяви про звiльнення за власним
бажанням. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 21.04.2016 року.
Часткою в статутному капiталi та акцiями АТ не володiє. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
2. Обрання Константинова Сергiя Iвановича на посаду члена Наглядової ради АТ на строк до переобрання (обрання iншої особи) згiдно з ч.1 ст.53

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості:

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

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 13960227
3. Місцезнаходження: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, пров. Перспективний, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 66-86-54
5. Електронна поштова адреса: evgeniy@ukrelectronbud.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.ukrelectronbud.сom.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ.Текст повідомлення:
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 23.04.2018р.)
попередньо схвалено вчинення Товариством значних правочинів, а саме:
- купівля – продаж товарів (металу, будівельних матеріалів, обладнання,
устаткування, корпоративних прав, ЦП тощо) на суму не більше
15 000 000,00 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 7577,4 тис.грн.
Ринкова вартість майна буде коригуватись безпосередньо на момент
вчинення правочину.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот
ках) – 197,9570 %.
Загальна кількість голосуючих акцій - 3 334 080 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах - 3 334 079 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 3 334 079 шт. (що складає 99,9999 % голосiв акцiонерiв вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення - 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй емiтента).
- надання в заставу (іпотеку) фінансовій установі, в т.ч. банку, всього
нерухомого майна Товариства на суму не більше 11871,70 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 7577,4 тис.грн.
Ринкова вартість майна буде коригуватись безпосередньо на момент
вчинення правочину.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот
ках) – 156,6724%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 3 334 080 шт.
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ЗУ «Про акцiонернi товариства». Член Наглядової ради є акцiонером АТ,
розмiр пакета акцiй у власностi - 0,000075%. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ «Незалежна Сервiсна Компанiя» (пiсля
змiни найменування - ПрАТ «Незалежна Сервiсна Компанiя»), Голова
правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
3. Обрання Полiщук Олени Миколаївни на посаду члена Наглядової
ради АТ на строк до переобрання (обрання iншої особи) згiдно з ч.1 ст.53
ЗУ «Про акцiонернi товариства». Член Наглядової ради не володiє
акцiями АТ, є представником акцiонера ТОВ «БРОК-ЕНЕРГIЯ» (розмiр пакета акцiй - 41,841543%). Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх
5 рокiв: з 05.04.2014 р. по т.ч. – Всеукраїнський благодiйний фонд «Соцiальне
партнерство» (Керiвник), з 16.03.2017 р. по т.ч. – Фонд Черновецького (Директор). Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4. Обрання Черновецького Степана Леонiдовича на посаду члена Наглядової ради АТ на строк до переобрання (обрання iншої особи) згiдно з ч.1
ст.53 ЗУ «Про акцiонернi товариства». Член Наглядової ради є акцiонером АТ,
розмiр пакета акцiй у власностi - 57,556863%. Iншi посади, якi особа займала
протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ «Незалежна Сервiсна Компанiя» (пiсля змiни
найменування - ПрАТ «Незалежна Сервiсна Компанiя»), Голова Наглядової
ради. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правління
ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія» 	А.С. Курський

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах - 3 334 079 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 3 334 079 шт. (що складає 99,9999 % голосiв акцiонерiв вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення - 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй емiтента).
- надання фінансовій установі, в т.ч. банку, поручительства за іншу юридичну особу на суму не більше 11871,70 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 7577,4 тис.грн
Ринкова вартість майна буде коригуватись безпосередньо на момент
вчинення правочину.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот
ках) - 156,6724 %.
Загальна кількість голосуючих акцій - 3 334 080 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах - 3 334 079 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 3 334 079 шт. (що складає 99,9999 % голосiв акцiонерiв вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення - 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй емiтента).
- продаж третім особам повністю або частково основних засобів Товариства, в т.ч. нерухомого майна на суму не більше 11871,70 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 7577,4 тис.грн.
Ринкова вартість майна буде коригуватись безпосередньо на момент
вчинення правочину.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот
ках) – 156,6724 %.
Загальна кількість голосуючих акцій - 3 334 080 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах - 3 334 079 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 3 334 079 шт. (що складає 99,9999 % голосiв акцiонерiв вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення - 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй емiтента).
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Директор
Наливайко Євген Олександрович
23.04.2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПIДПРИЄМСТВО 17154»

2. Код за ЄДРПОУ: 03119475
3. Місцезнаходження: 18036 мiсто Черкаси, проспект Хiмiкiв, будинок 47
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 64-10-55, 64-11-33
5. Електронна поштова адреса: 03119475@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://atp17154.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення: 19.04.2018 року.
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне
рішення: чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154»
протокол № 1 від 19.04.2018.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (позики,
кредитів, фінансової допомоги або займа).
Гранична сукупна вартість правочинів: не повинна перевищувати суму
5,0 млн.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 750 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот
ках): 666,67%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 2 305 403 голосів; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:
1 977 712 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення: 1 977 712 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 (нуль) голосів.
Дата прийняття рішення: 19.04.2018 року.
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне
рішення: чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154»
протокол № 1 від 19.04.2018.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:

Приватне акціонерне товариство Плодорозсадник
«Скала - Подільський». 2. Код за ЄДРПОУ – 00855919.
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента:

3. Місцезнаходження - 48720, Тернопiльська обл., Борщівський р-н, смт.
Скала – Подільська, вул. Купчинського, 13. 4. Міжміський код, телефон та
факс - 03541 5 11 74 03541 2 38 15. 5. Електрона поштова адреса plodskala@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: plodorosadnik.ter.net.
ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення. 20 квітня 2018р. на чергових загальних зборах
акціонерів прийняте рішення (протокол від 20.04.2018 ) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а
саме: відчуження будь-якого рухомого чи нерухомого майна (в т.ч. шляхом
застави, продажу, обміну, дарування та ін.), оренди, купівлі-продажу, поручительства по зобов'язаннях третіх осіб (в т.ч. майнового), кредитних до-

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 «БРОТЕП-ЕКО». 2. Код

за ЄДРПОУ: 20054481. 3. Місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 88. 4. Міжміський код, телефон та факс:
(04594) 4-61-76, 6-28-79. 5. Електронна поштова адреса: info@brotep.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://20054481.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про виплату дивідендів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини, направлені на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки.
Гранична сукупна вартість правочинів: не повинна перевищувати суму
1,0 млн.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 750 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот
ках): 133,33%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 2 305 403 голосів; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:
1 977 712 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий
няття рішення: 1 977 712 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 (нуль) голосів.
Дата прийняття рішення: 19.04.2018 року.
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне
рішення: чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154»
протокол № 1 від 19.04.2018.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини, направлені на укладання договорів капітального ремонту основних
засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та
отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання
договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів,
направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством.
Гранична сукупна вартість правочинів: не повинна перевищувати суму
10,0 млн.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 750 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот
ках): 1333,33%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 2 305 403 голосів; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 977 712 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 1 977 712 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти»
прийняття рішення: 0 (нуль) голосів.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор
Романенко Сергiй Валерiйович
20.04.2018

говорів, договорів про надання банківської гарантії, про відкриття акредитивів з банківськими установами і т.п., на умовах, визначених самостійно,
на власний розсуд. Гранична сукупна вартість попередньо вказаних значних правочинів перевищує 1448,00тис.грн. та не перевищує вартості активів станом на 31.12.2017. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності складає 14483,00тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 100,00відсотків. Загальна
кількість голосуючих акцій, згідно переліку акціонерів станом на 16.04.2018 1698534шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у чергових загальних зборах акціонерів - 1698534шт. Кількість голосуючих акцій,
що проголосували «за» прийняття рішення - 1698534шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 шт.
ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор 	М.М. Волощук М.М.
(підпис)
23.04.2018
II. Текст повідомлення: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 21.04.2018р. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 10.05.2018р.
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних
зборів: 5000000,00 грн. Строк виплати дивідендів: з 17.05.2018р. по
20.10.2018р. включно. Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам через касу товариства або шляхом перерахування їх на поточний/
картковий рахунок акціонера. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї
суми дивідендів в повному обсязі.
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 – Гришук  М.С., 23.04.2018р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Укрелектронбуд»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Укрелектронбуд»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 13960227
3. Місцезнаходження: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, пров.
Перспективний, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 66-86-54
5. Електронна поштова адреса: evgeniy@ukrelectronbud.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrelectronbud.
сom.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ.Текст повідомлення:
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від
23.04.2018р.) затверджено вчинення Товариством значних правочинів, а саме:
- купівля у ТОВ „Альянс Фурнітура” комплектуючих до офісних
меблів на суму не більше 10 000 000,00 грн.
Ринкова вартість майна буде коригуватись безпосередньо на
момент вчинення правочину
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності – 7 577,4 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності (у відсотках) – 131,9713 %.
Загальна кількість голосуючих акцій - 3 334 080 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 3 334 079 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення - 3 334 079 шт. (що складає 99,9999 % голосiв акцiонерiв вiд
загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття
рiшення - 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).
- продаж третім особам комплектуючих до офісних меблів на
суму не більше 10 000 000,00 грн.
Ринкова вартість майна буде коригуватись безпосередньо на
момент вчинення правочину.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності - 7 577,4 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності (у відсотках) - 131,9713 %.
Загальна кількість голосуючих акцій - 3 334 080 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 3 334 079 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення - 3 334 079 шт. (що складає 99,9999 % голосiв акцiонерiв вiд
загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття
рiшення - 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
2. Директор 	Наливайко Євген Олександрович
23.04.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про можливість реалізації переважного права на придбання акцій
додаткової емісії

має переважне право за ринковою вартістю 16,22 (шістнадцять гривень
22 копійки) за одну акцію.
У заяві акціонера повинно бути зазначено: найменування акціонера
(прізвище, ім'я, по батькові), контактний телефон; кількість акцій, які акціонер має намір придбати в межах квоти, що визначається, виходячи з
обсягу емісії; дату складання заяви. У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви додається обов’язково оригінал або нотаріально засвідчена копія довіреності, що підтверджує повноваження
такого представника.
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право та подав
заяву, в строк з 11.06.2018 р. по 02.07.2018р. включно, перераховує на
відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним
придбаваються.
Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті
України (гривні).
Кошти перераховуються у термін з 11.06.2018р. по 02.07.2018р.
включно за наступними реквізитами:
Рахунок: одержувач - ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ», код ЄДРПОУ
31171581, рахунок № 26509008000130 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
м. Київ, МФО 320478.
У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву на придбання акцій, однак не перерахував кошти в сумі, що дорівнює вартості акцій, що придбаваються, на відповідний рахунок, вважається, що акціонер
відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.
У випадку, коли акціонер оплатив акції з порушенням умов оплати,
встановленими умовами розміщення, письмове зобов’язання про продаж акцій йому не видається, а сплачені кошти повертаються протягом
30 календарних днів з дня закінчення строку укладання договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення.
Після отримання від акціонера грошових внесків у сумі вартості акцій,
що ним придбаваються під час реалізації переважного права на придбання акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів,
але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Голова Правління видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної
кількості акцій.
Голова Правління ________________________ О.С.Іванов
М.П.

ПриватнОГО акціонернОГО
товариствА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА
РУСЬ», код за ЄДРПОУ 31171581, місцезнаходження: 03035, м. Київ,
Солом'янська площа, 2, оф.703 (надалі - Товариство) повідомляє, що
річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись
17.04.2018 р., прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 10 018 420,80 грн. (десять мільйонів вісімнадцять тисяч чотириста двадцять гривень 80 копійок) до 31 957 200 грн. (тридцять один мільйон дев’ятсот п’ятдесят сім
тисяч двісті гривень 00 копійок) шляхом розміщення у кількості 1 359 280
(один мільйон триста п’ятдесят дев’ять тисяч двісті вісімдесят) штук номінальною вартістю 16,14 грн. (шістнадцять гривень 14 копійок) кожна.
Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом
приватного розміщення акцій.
Ринкова вартість акцій становить 16,22 (Шістнадцять гривень 22 копійки) за одну акцію.
Ціна розміщення акцій 16,22 (Шістнадцять гривень 22 копійки) за одну
акцію, що є вищою за номінальну вартість - 16,14 грн. (шістнадцять гривень 14 копійок) та дорівнює ринковій вартості – 16,22 (Шістнадцять гривень 22 копійки.
Акціонеру, що є власником простих іменних акцій Товариства на дату
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 17.04.2018 року, надається переважне право на придбання акцій, що розміщуються, тобто, право придбавати розміщувані прості акції пропорційно частці належних йому
простих акцій у загальній кількості простих іменних акцій станом на
17.04.2018 р.
Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, акціонери Товариства в строк з 11.06.2018 по 02.07.2018 включно, повинні подати на ім’я уповноваженої особи Товариства (Голова Правління), письмову заяву, яка складена українською мовою, про придбання акцій у
кількості, що не перевищує кількість акцій, на придбання яких акціонер
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО «КЕРАМЕТ», 13508852,
місцезнаходження,
04119 Київська область Шевченкiвський
міжміський код та
мiсто Київ вулиця Деревлянська,
телефон емітента
будинок 8, +380443948384
2. Дата розкриття повного 20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
http://keramet.com.ua/news_id_704.html
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

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
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «НГМЗ-БУР»,
місцезнаходження,
32757587, 83001 Донецька область
міжміський код та
Ворошиловський р-н м. Донецьк
телефон емітента
вул. Артема, буд. 51 А, (062) 206-52-97
2. Дата розкриття повного 23.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
http://www.zavodngmz.com
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

Визначені або поновлені рейтингові оцінки

ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» за період 01.02.2018–31.03.2018 року

Назва емітента / фінансової установи
ІЗІ Фінанс, ТОВ
Акордбанк, ПАТ КБ
БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ, ПАТ
ІнтерЕкспрес, ПрАТ СК
МИР, ПАТ СК
ХАРТРОН, ПАТ
УКРСИББАНК, ПАТ
КРАЇНА, ПАТ СК
КРЕМІНЬ, ПАТ СК
Альфа-Банк, ПАТ – серія М
ІНТЕРПАЙП НТЗ, ПАТ
Альфа Страхування, ПрАТ СК
Мегабанк, ПАТ КБ
АГРОПРОСПЕРІС БАНК, ПАТ
УКРСОЦБАНК, ПАТ
ВТБ Банк, ПАТ
АСКА, УАСК
Брокбізнес, АТ СК
ПРОМІНВЕСТБАНК, ПАТ
КРОНА, ПрАТ СК
Дойче Банк ДБУ, ПАТ
Укргазбанк, ПАТ АБ

Код ЄДРПОУ Тип рейтингу Рейтингова дія Рейтингова оцінка
40224607
РП
Присвоєння
uaA+
35960913
РП
Поновлення
uaА
22868414
РП
Поновлення
uaA
33097568
РФСС
Поновлення
uaA+
19209435
РФСС
Поновлення
uaA14313062
РП
Поновлення
uaВВ+
09807750
РП
Поновлення
uaAAА
20842474
РФСС
Поновлення
uaAА
24559002
РФСС
Поновлення
uaAА23494714
РБІ, РП
Поновлення
uaAАА
05393116
РП
Поновлення
uaBВ+
30968986
РФСС
Поновлення
uaAA+
09804119
РП
Поновлення
uaAА35590956
РП
Поновлення
uaАА
00039019
РП
Присвоєння
uaAАА
14359319
РП
Поновлення
uaAА-, ua1
13490997
РФСС
Поновлення
uaAA
20344871
РФСС
Поновлення
uaAA00039002
РП
Поновлення
uaАА+
30726778
РФСС
Поновлення
uaAА36520434
РП
Поновлення
uaAАА
23697280
РП
Поновлення
uaАА+

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО «КРАСНОПОЛЯНмісцезнаходження,
СЬКИЙ ПIЩАНИЙ КАР’ЄР»,
міжміський код та
00184106, 85571 Донецька область
телефон емітента
Великоновосiлкiвський с.Красна поляна
д/н, 0950819238
2. Дата розкриття повного 19.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
www.prat-kpk.com.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

Прогноз
Стабільний
Стабільний
Стабільний
Стабільний
Стабільний
Позитивний
Стабільний
Позитивний
Стабільний
Стабільний
Стабільний
Позитивний
Стабільний
Стабільний
Стабільний
Стабільний
Стабільний
Стабільний
Стабільний
Позитивний
Стабільний
Стабільний

Дата останньої рейтингової дії
07.02.2018
28.02.2018
02.03.2018
05.03.2018
13.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
19.03.2018
19.03.2018
21.03.2018
22.03.2018
26.03.2018
28.03.2018
28.03.2018
28.03.2018
30.03.2018
30.03.2018
30.03.2018
30.03.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ»

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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРИШIВСЬКА
СIЛЬГОСПХIМIЯ», 05489326, 07500,
Україна, Київська обл.,
Баришiвський р-н, смт Баришiвка,
вул. Комсомольська, 135Д, тел:
(+3804576) 5 17 95
2. Дата розкриття повного тексту 23.04.2018 р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://05489326.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
Повне найменування емітента:

товариство «Сумбуд»

Приватне акціонерне

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:14017843
Місцезнаходження емітента: 40000, м.Суми, вул.Петропавлівська,86
Телефон/факс (0542) 65-53-70
Електронна поштова адреса : info@sumbud.sumy.ua
Вид особливої інформації : Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№
Дата
Гранична Вартість активів Співвідношення граничз/п прийняття сукупність
емітента за
ної сукупності вартості
рішення
вартості
даними
правочинів до вартості
правочинів останньої річної активів емітента за да(тис. грн)
фінансової
ними останньої річної
звітності
фінансової звітності
(тис. грн)
(у відсотках)
1
2
3
4
5
1 20.04.2018 500 000,00
735 040,00
68,02
Зміст інформації: Річними загальними акціонерів АТ «СУМБУД» (емітент), які відбулися 20.04.2018 р. (Протокол №1 від 20.04.2018 р.) прий
нято наступне рішення: попередньо надати згоду на вчинення АТ «СУМБУД», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення,
значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі,
автотранспорту, обладнання, матеріалів та іншого майна, граничною сукупною вартість 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) грн., за умови затвердження наглядовою радою Товариства умов кожного з правочинів на
суму, що перевищує 7350 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить
735 040 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності становить 68,02%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 1 302 686 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 1 301 763 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували: «ЗА» прийняття рішення - 1 301 763 штук, «ПРОТИ»- 0 штук.

Приватне акцiонерне товариство
«Будiвельник»

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, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Будiвельник», 01352681, Україна, 19700, Черкаська обл.
Золотонiський р-н., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 68 а, 0473752141
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: em01352681.ab.ck.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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО «КОМПАНIЯ «ПРИВАТ
місцезнаходження,
міжміський код та телефон IНТЕРТРЕЙДIНГ», 20006660Дніпропетровська , д/в, 49094, м. Днiпро, вул.Набеемітента
режна Перемоги, буд.32 056-735-31-37,
2. Дата розкриття повного 23.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://pit.ucoz.org/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код Товариство з обмеза ЄДРПОУ, місцезнаходження,
женою вiдповi
міжміський код та телефон емітента

дальнiстю ТОВ
"Будсервiс-Центр",

32000881, 01032, м.Київ,
Назарiвська , 11 (044) 235-57-06,
23.04.2018

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://bsc.granit-corporation.com
на якій розміщено регулярну річну інформацію
Товариство з обмеженою
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - вiдповiдальнiстю «М.Р.Аудит»,
37569947
фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
Емітент не є акціонерним
(розділ заповнюється у випадку, якщо товариством
емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
124 341,5 124 064,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)
6 466,4
7 049,2
Довгострокові фінансові інвестиції
28 642,6
28 357,5
Виробничі запаси
2 487,9
2 295,2
Сумарна дебіторська заборгованість
24 437,4
24 357,4
Грошові кошти та їх еквіваленти
58 783,1
58 825.2
Власний капітал
57 528,5
57 857,0
Статутний капітал
45 050,0
45 050,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
12 481.8
12 810,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
57 216,8
57 115,2
Поточні зобов'язання і забезпечення
9 596,2
9 092.3
Чистий прибуток (збиток)
(316.0)
4,4

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАГРО НПК»

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО «УКРАГРО НПК», 31961067,
місцезнаходження, міжміський 19200, Україна, Черкаська обл. ,
код та телефон емітента
Жашкiвський р-н, м. Жашкiв,
вул. Промислова, 1 (один), тел:
(+3804747) 6 00 71
2. Дата розкриття повного
23.04.2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.urozhai.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815

№78, 24 квітня 2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Бехівський спеціалізований кар’єр»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство
«Бехівський спеціалізований кар’єр»
2. Код за ЄДРПОУ 03443749
3. Місцезнаходження 11523, Житомирська область, Коростенський
район, с. Михайлівка
4. Міжміський код, телефон та факс 0414255925
5. Електронна поштова адреса bexikamen@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://bexi.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
20.04.2018 р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного
товариства «Бехівський спеціалізований кар’єр» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- припинено повноваження члена Наглядової ради Шеннона Кірана
Патріка (Shannon Kieran Patrick) (п-т PС6198384, виданий паспортним офісом у м. Дублін, Ірландія 29.06.2010р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з
18.04.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини
не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Шаргунова Володимира Ананьєвича (п-т МК 481822, виданий Київським РУГУ ХМУ УМВС України в Харківській області 30.05.1997 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою
у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 18.04.2015р.;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Наглядової ради Муходінової Марини Віталіївни (п-т АК 301613, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.10.1998р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не
володіє. Обіймала дану посаду з 21.04.2017р.; непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Девіда Гайрі (David
Guiry) (п-т РВ 9494909 виданий паспортним офісом м. Дублін, 23.02.2009р.)
за рішенням загальних зборів. Не володіє часткою у статутному капіталі
емітента. Обіймав дану посаду з 17.04.2015р.; непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини не має.
- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Войтенко Катерину Василівну (п-т ТТ 138687 виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в
м. Києві 16.10.2012р.) за рішенням загальних зборів. Не володіє часткою у
статутному капіталі емітента. Обіймав дану посаду з 17.04.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на посаду голови Наглядової ради Шишко Олександра за рішенням загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних

даних не давала. Голова Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний
номер 00293091). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. Протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: Голова Наглядової ради «Попільнянський спецкар’єр», Технічний директор в ТОВ «СіАрЕйч Україна»; непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Шаргунова Володимира
Ананьєвича (п-т МК 481822, виданий Київським РУГУ ХМУ УМВС України в
Харківській області 30.05.1997 р.) за рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091). Часткою у
статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено строком на
3 роки згідно Статуту; до призначення протягом останніх п’яти років займав
наступні посади: член Наглядової ради ПрАТ «Бехівський спеціалізований
кар’єр», член Наглядової ради ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», директор
з матеріально-технічного забезпечення ТОВ «СіАрЕйч Україна»; директора
з виробництва Клесівського кар’єру нерудних копалин «Технобуд»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Муходінову Марину Віталіївну (п-т АК 301613, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ
УМВС України в Дніпропетровській області 26.10.1998р.) за рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер
00293091). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на 3 роки. Протягом останніх п’яти років займала наступні посади:
член Наглядової ради ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», директор з персоналу ТОВ «СіАрЕйч Україна», директор з персоналу ПАО «Хайдельберг
Цемент Україна»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на посаду голови Ревізійної комісії Девіда Гірі (David Guiry)
(п-т РВ 9494909 виданий паспортним офісом м. Дубліна, 23.02.2009р.) за
рішенням загальних зборів. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента; особу призначено строком на 5 років; до призначення обіймав наступні посади: член Ревізійної комісії ПАТ «Попільнянський спецкар’єр»,
ПАТ «Подільський цемент» головний економіст з фінансових питань, CRH
Європейські матеріали (CRH Europe Material), фінансовий контролер; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на посаду члена Ревізійної комісії Вікарчук Тетяну Анатоліївну
за рішенням загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не давала. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента;
особу обрано строком на 5 років; до обрання протягом останніх 5 років обіймала наступні посади: ТОВ «СіАрЕйч Україна», фінансовий контролер,
ПрАТ «КПМГ Аудит», аудитор, ТОВ «Нестле Україна», стажер маркетингового відділу; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не
має.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
В.о. Голови Правління Дідківський М.П. підпис, м. п. 20.04.2018р.

Повідомлення про виникненняособливоїінформації (Відомості про
зміну складу посадових осіб) емітента
I. Загальнівідомості

РiшеннямНаглядової ради ПрАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА», що оформлено протоколом вiд 19.04.2018р., призначенонапосаду Директора з правовихпитань (Член Колегiальноговиконавчого органу) шляхом переведення з посади провiдного юрисконсульта - Миропольцеву Катерину Сергiївну.
Посадова особа згоди на розкриттяпаспортнихданих не надала.
АкцiямиТовариства не володiє. Непогашеноїсудимостi за корисливi та
посадовiзлочининемає.Протягомостаннiхп’ятирокiвпосадова особа обiйма
ланаступнiпосади:юрисконсульт, провiдний юрисконсульт. Строк на якийобрано - з 19.04.2018 безстроково.
РiшеннямНаглядової ради ПрАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА», що оформлено протоколом вiд 19.04.2018р., призначенонапосаду Директора технiчного (Член
Колегiальноговиконавчого органу) шляхом переведення з посади Технiчного
директора - головного iнженера - Савулу Олега Iвановича. Посадова особа
згоди на розкриттяпаспортнихданих не надала. АкцiямиТовариства не
володiє. Непогашеноїсудимостi за корисливi та посадовiзлочининемає.Протя
гомостаннiхп’ятирокiвпосадова особа обiймаланаступнiпосади:Технiчний директор - головнийiнженер. Строк на якийобрано - з 19.04.2018 бестроково.
III. Підпис
1. Особа, зазначенанижче, підтверджуєдостовірністьінформації, щоміститься у повідомленні, та визнає, що вона несевідповідальністьзгідноіззаконодавством.
2. Найменування посади
Канашевич Олександр Олександрович
Генеральний директор (підпис)
(ініціали та прізвищекерівника)
М.П.
20.04.2018
(дата)

1. Повненайменуванняемітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 38033446
3. Місцезнаходження: 85485, мiстоУкраїнськ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 062 37 7 28 76
5. Електроннапоштова адреса: bogdanfedor@outlook.com
6. Адреса сторінкивмережіІнтернет, яка додаткововикористовуєтьсяемітентом для розкриттяінформації: http://ukraina.patprom.com
7. Вид особливоїінформації: Відомості про зміну складу посадовихосібемітента
II. Текст повідомлення
РiшеннямНаглядової ради ПрАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА», що оформлено протоколом вiд 19.04.2018р., призначенонапосаду Генерального директора
(Голова Колегiальноговиконавчого органу) шляхом переведення з посади
виконуючогообов'язки генерального директора - КанашевичаОлександраОлександровича. Посадова особа згоди на розкриттяпаспортнихданих не
надала. АкцiямиТовариства не володiє. Непогашеноїсудимостi за корисливi
та посадовiзлочининемає.Протягомостаннiхп’ятирокiвпосадова особа
обiймаланаступнi посади: Виконуючийобо'язки Генерального директора.
Строк на якийобрано - з 19.04.2018 по 18.04.2023 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

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 «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД», 04012425м. Київ , Голосiївський,
01013, м. Київ, Хутiр Острiв, вул. Камишинська, 4 (044) 285-95-33,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.abz.kiev.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 «Главбух», 33547264
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство) Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2017 року. Кворум зборів: 99,925% до загальної кількості
голосів.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання
членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняття рiшень з питань
порядку проведення рiчних загальних зборiв. 3. Звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
його розгляду. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками
дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2016 рiк.
8. Вiдкликання та обрання Наглядової ради Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: збори скликанi Наглядовою радою Товариства, порядок денний затверджений Наглядовою
радою Товариства, пропозицiй до порядку денного не надходило. Особа,
що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: збори рiчнi.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано Лiчильну комiсiю у
складi Голови комiсiї Костюк С. В. та членiв комiсiї Суботи В. М. та Павлюк I. О. 2. Обрано Головою зборiв Нагорного А. В., секретарем Романенко М. Ф., затверджено регламент проведення зборiв. 3. Затверджено звiт
Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 4. Затверджено звiт Наглядової ради за 2016 рiк. 5. Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї
за пiдсумками дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 6. Затверджено рiчний
звiт Товариства за 2016 рiк. 7. Прийнято рiшення отриманий за 2018 рiк
прибуток направити на розвиток Товариства. 8. Вiдкликано Наглядову раду
у повному складi та обрано до складу Наглядової ради Куранова В. М.,
Павлюк I. О., Нагорного А. В., Єрмаченкова О. Ф. та Катриченка Ю. О., та
прийнято рiшення про затвердження умов договорiв з членами Наглядової
ради, згiдно яких повноваження здiйснюються на платнiй основi iз виплатою щомiсячної винагороди. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися:
збори вiдбулись.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 13.11.2017 року.
Кворум зборів: 99,925% до загальної кількості голосів.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання
членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняття рiшень з питань
порядку проведення позачергових загальних зборiв. 3. Про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне
товариство. 4. Про змiну найменування Товариства. 5. Про внесення (затвердження) змiн до Статуту Товариства. 6. Про затвердження Положення

Приватне акцiонерне товариство
«Чернiвецький завод «Iндустрiя»

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
«Чернiвецький завод «Iндустрiя»
2. Код за ЄДРПОУ: 00191299
3. Місцезнаходження: 58000, Чернiвцi, вул. Севастопольська, 38
4. Міжміський код, телефон та факс: (0372) 55-39-85 (0372) 52-34-44
5. Електронна поштова адреса: info@industriya.prat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://industriya.prat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
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про загальнi збори акцiонерiв Товариства. 7. Про затвердження Положення
про Наглядову раду Товариства. 8. Про затвердження Положення про
Правлiння Товариства. 9. Про затвердження Положення про Ревiзiйну
комiсiю Товариства. 10. Про затвердження Положення про iнформативну
полiтику. 11. Про затвердження Кодексу корпоративного управлiння. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: збори
скликано Наглядовою радою, перелiк питань запропоновано Наглядовою
радою, iнших пропозицiй не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення
ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Наглядова рада. Результати розгляду
питань порядку денного: 1. Обрано Лiчильну комiсiю у складi Голови
Лiчильної комiсiї Костюк С. В., членiв Лiчильної комiсiї Суботи В. М. та Кутової I. С. 2. Обрано Головою зборiв Нагорного А. В., секретарем Романенко М. Ф. 3. Прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на
приватне. 4. Прийнято рiшення про змiну найменування Товариства у
зв'язку iз змiною типу та уповноважено Голову правлiння здiйснити всi
необхiднi дiї, пов'язанi iз змiною найменування. 5. Прийнято рiшення про
затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї, визначено осiб, уповноважених на пiдписання та реєстрацiю нової редакцiї Статуту. 6. Внесено
змiни та затверджено нову редакцiю Положення про Загальнi збори
акцiонерiв Товариства. 7. Внесено змiни та затверджено нову редакцiю Положення про Наглядову раду Товариства. 8. Внесено змiни та затверджено
нову редакцiю Положення про Правлiння Товариства. 9. Внесено змiни та
затверджено нову редакцiю Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
10. Внесено змiни та затверджено нову редакцiю Положення про
iнформативну полiтику 11. Внесено змiни та затверджено нову редакцiю
Кодексу корпоративного управлiння. Причини, чому загальнi збори не
вiдбулися: збори вiдбулися.
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
88881
73965
Основні засоби (за залишковою вартістю)
40455
29987
Довгострокові фінансові інвестиції
7
7
Запаси
24870
14315
Сумарна дебіторська заборгованість
5281
5591
Грошові кошти та їх еквіваленти
3524
11584
Власний капітал
72057
62755
Статутний капітал
924
924
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
65692
56390
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
16824
11210
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2.52
3.83
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
2.52
3.83
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3697000
3697000
Цінні папери власних
загальна номінальвипусків, викуплені протягом
на вартість
у відсотках від
звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду

II. Текст повідомлення
Рiшення про обрання прийнято на засiданнi Наглядової ради
03.07.2017 р. (Протокол № 1 вiд 03.07.2017 р.). Пiдстава рiшення Наглядової ради. Посадова особа акцiонер Чумаченко Вадим Валентинович (згоди
посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано), обрана на посаду Голови Наглядової Ради. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Термiн повноважень - 3 (три) роки.
Iншi посади, яка обiймала особа протягом останнiх п’ять рокiв: 02.10.2006 р.
- по теперiшнiй час Генеральний директор ТОВ «Роял Капiтал». Розмiр пакету акцiй, якi належать цiй особi: 9,9440%.
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
Воробйов Вiталiй Валерiйович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Київське спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство»
Приватне акцiонерне товариство «Київське спецiалiзоване
ремонтно-будiвельне товариство». Код за ЄДРПОУ 00293841.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів).
1. Місцезнаходження
08200, КиєвоСвятошинський р-н,
м. Iрпiнь, Пiвнiчна, б.54
2. Міжміський код, телефон та факс
04597-57-7-57 5-75-92
3. Електронна поштова адреса
ksrbt@i.ua
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка http://www.ksrbt.com.ua
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
Текст повідомлення
20.04.2018 року
Загальними
Зборами
ПрАТ «Київське
спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство» прийнято рiшення
(протокол № 1) про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, сукупною вартiстю 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства якi можуть бути здiйсненнi протягом не бiльш як одного року
з дати прийняття такого рiшення, а саме: укладання форвардних
контрактiв.характер правочину: укладання форвардних контрактiв.
гранична сукупна вартiсть правочинiв: 200 000 тис. грн.вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
65 168,3 тис. грн.спiввiдношення граничної сукупної вартостi
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 307%.загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4337443 кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах: 4223803 кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: «за» - 4223803,
«проти» - 0.
20.04.2018 року
Загальними
Зборами
ПрАТ «Київське
спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство» прийнято рiшення
(протокол № 1) про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, сукупною вартiстю 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства якi можуть бути здiйсненнi протягом не бiльш як одного року з
дати прийняття такого рiшення, а саме: укладання договорiв купiвлiпродажу майнових прав на квартири.характер правочину: укладання
договорiв купiвлi-продажу майнових прав на квартири.гранична сукупна вартiсть правочинiв: 200 000 тис. грн.вартiсть активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 65 168,3 тис. грн.
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 307% загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4337443
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах: 4223803 кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
та «проти» прийняття рiшення: «за» - 4223803, «проти» - 0.
20.04.2018 року
Загальними
Зборами
ПрАТ «Київське
спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство» прийнято рiшення
(протокол № 1) про попереднє надання згоди на вчинення значних

правочинiв, сукупною вартiстю 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства якi можуть бути здiйсненнi протягом не бiльш як одного року з
дати прийняття такого рiшення, а саме: укладення договорiв купiвлiпродажу майнових прав на нежитловi примiщення.характер правочину: укладення договорiв купiвлi-продажу майнових прав на нежитловi
примiщення.
гранична сукупна вартiсть правочинiв: 200 000 тис. грн. вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
65 168,3 тис. грн.
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 307%
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4337443кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4223803
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: «за» - 4223803, «проти» - 0.
20.04.2018 року
Загальними
Зборами
ПрАТ «Київське
спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство» прийнято рiшення
(протокол № 1) про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, сукупною вартiстю 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства якi можуть бути здiйсненнi протягом не бiльш як одного року з
дати прийняття такого рiшення, а саме: укладання договорiв купiвлiпродажу квартир та нежитлових примiщень.характер правочину:
укладання договорiв купiвлi-продажу квартир та нежитлових
примiщень.гранична сукупна вартiсть правочинiв: 200 000 тис. грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 65 168,3 тис. грн.спiввiдношення граничної сукупної вартостi
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 307% загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4337443 кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах: 4223803 кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: «за» - 4223803,
«проти» - 0.
20.04.2018 року
Загальними
Зборами
ПрАТ «Київське
спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство» прийнято рiшення
(протокол № 1) про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, сукупною вартiстю 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства якi можуть бути здiйсненнi протягом не бiльш як одного року з
дати прийняття такого рiшення, а саме: укладання договорiв купiвлiпродажу земельних дiлянок.характер правочину: укладання договорiв
купiвлi-продажу земельних дiлянок.гранична сукупна вартiсть
правочинiв: 32 584,15 тис. грн.вартiсть активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 65 168,3 тис. грн.спiввiдношення
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 50% загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4337443
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4223803 кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
«за» та «проти» прийняття рiшення: «за» - 4223803, «проти» - 0.

Публiчне акцiонерне товариство «ШЛЯХОВИК»
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
«ШЛЯХОВИК»
2. Код за ЄДРПОУ: 14149622
3. Місцезнаходження: 31500, смт. Летичiв, вул.I. Франка,35
4. Міжміський код, телефон та факс: (03857) 9-28-98 (03857) 9-28-98
5. Електронна поштова адреса: info@shlyahovik.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://shlyahovik.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Рiшення про обрання прийнято на засiданнi Наглядової ради

20.04.2018р. (Протокол №1 вiд 20.04.2018 р.) Пiдстава рiшення Наглядової
ради. Посадова особа, акцiонер, Сулiмов Вiталiй Петрович (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано),
обрана на посаду Голови Наглядової Ради. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Термiн повноважень - 3 (три) роки.
Iншi посади, яка обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:
06.10 2011р. - по теперiшнiй час – директор ТОВ «Роял Капiтал»; Розмiр
пакету акцiй, якi належать цiй особi:9,5807%
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
Воробйов Вiталiй Валерiйович
Генеральний директор
(під(ініціали та прізвище керівника)
пис)
М.П.
20.04.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОНЯЧНЕ 2007»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента. Приватне акціонерне товариство «Сонячне 2007», 25677850, вул. Молодіжна, б.51, с. Малишівка,
Запорiзький, Запорiзька область, 70412, (061) 2894622
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://sonyachne2007.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма
«Лінара-аудит», 22162298.
5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові.
Дата проведення: 21.04.2017 року. Кворум зборів: 93,706559% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та результати
розгляду питань порядку денного:
1. Про обрання складу та членів лічильної комісії чергових річних
загальних зборів акціонерів товариства. Обрано склад та членів лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про обрання секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. Обрано секретаря чергових річних загальних зборів
акціонерів товариства.
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) чергових річних
загальних зборів акціонерів товариства. Затверджено порядок ведення
(регламент) чергових річних загальних зборів акціонерів товариства.
4. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської
діяльності товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту директора. Затверджено звіт директора про результати
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 рік, прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затверджено звіт наглядової ради товариства за 2016 рік.
6. Розгляд звіту та затвердження висновків ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства за результатами планової (річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році. Затверджено звіт та висновки ревізора.
7. Про затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) товариства за 2016 рік. Затверджено річну фінансову звітність (річний звіт)
товариства за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності товариства у 2017 році.
Затверджені основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік.
9. Про розподіл прибутку товариства та визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2016 році. Затверджено розподіл
прибутку товариства та визначено порядок покриття збитків за підсумками роботи у 2016 році.
10.Про затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати. Дивіденди за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. не виплачувати.
11.Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2017 році. Затверджено плановий норматив відра-

хування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за
результатами діяльності товариства у 2017 році у розмірі 10%.
12.Про схвалення значного правочину, який було вчинено у звітному році. Схвалено значний правочин, який було вчинено у звітному році.
13.Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення
Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість
кожного зі значних правочинів - не більше 14000 тис. грн. на дату вчинення відповідного правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є: купівля та/або продаж, поставка готової продукції Товариства, купівля та/або продаж, лізинг Товариством сільськогосподарської
техніки, обладнання, транспортних засобів; надання банком або іншою фінансовою установою кредиту Товариству. Надання Наглядовій
раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про вчинення
значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також
щодо визначення (погодження) будь-яких інших суттєвих умов значних
правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення. Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та
укладення вищезазначених правочинів від імені Товариства. Прийнято
рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства у зв’язку з закінченням строку їх повноважень.
Припинені повноваження членів наглядової ради Товариства у зв’язку
з закінченням строку їх повноважень.
15. Обрання членів наглядової ради Товариства. Обрано членів наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами наглядової ради. Затверджені умови
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлено розмір їх винагороди, обрано особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства у зв’язку з закінченням строку його повноважень. Припинені повноваження ревізора Товариства у зв’язку з закінченням строку його
повноважень.
18. Обрання ревізора Товариства. Обрано ревізора Товариства.
19. Затвердження умов цивільно - правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правового договору з ревізором. Затверджені умови цивільно-правового
договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлено
розмір його винагороди, обрано особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором. Рішення прийняті з
усіх питань порядку денного. Пропозицiї до перелiку питань порядку
денного не подавались. Позачерговi загальнi збори не проводились.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 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)
I. Загальні відомості

03.07.2017 р. (Протокол № 1 вiд 03.07.2017 р.). Пiдстава рiшення Ревiзiйної
комiсiї. Посадова особа Карпов Костянтин Олександрович (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано) є
предcтавником акцiонера ТОВ «РОЯЛ КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», (код за
ЄДРПОУ 35573160, розмiр пакету акцiй, якi належать акцiонеру 16,9333%)
обрана Головою Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Термiн повноважень - 3 (три) роки. Iншi посади,
яка обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 21.03.2007 р. по
теперiшнiй час директор ТОВ «ЮК «ПРОТЕКТА», Розмiр пакету акцiй, якi
належать цiй особi: 0%
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Воробйов Вiталiй Валерiйович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2018
(дата)

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Чернiвецький завод «Iндустрiя»

2. Код за ЄДРПОУ: 00191299
3. Місцезнаходження: 58000, Чернiвцi, вул. Севастопольська, 38
4. Міжміський код, телефон та факс: (0372) 55-39-85 (0372) 52-34-44
5. Електронна поштова адреса: info@industriya.prat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://industriya.prat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Рiшення про обрання прийнято на засiданнi Ревiзiйної комiсiї
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акцiонерне товариство «Мелiтопольгаз»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публічне акцiонерне товариство
«Мелiтопольгаз», 05535349, вул. Чкалова, б.47а, м. Мелiтополь,
Мелiтопольський, Запорiзька область, 72318, (0619) 254608, 440830.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://melgaz.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю
«ГЛОССА-АУДИТ», 34013943.
5. Інформація про загальні збори: вид загальних зборів - чергові. Дата
проведення: 21.04.2017 року. Кворум зборів: 99,69% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів. Обрано Лічильну комісію чергових Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.
Обрано Голову та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів. Затверджено порядок (регламент) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Затверджено звіт Правління
Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2016 рік. Визнали роботу Правління,
Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2016 рік задовільною.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства
за 2016 рік. Затверджено річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року. Чистий прибуток, що має Товариство станом на
31.12.2016р. залишити у розпорядженні ПАТ «Мелітопольгаз» та спрямувати його: 80% на покриття збитків Товариства за минулі періоди; 20% на
розвиток виробництва. Дивіденди за 2016 рік не виплачувати.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2017 рік. Затверджені основні напрямки діяльності Товариства на
2017 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом
затвердження його в новій редакції (в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами з 01.05.2016 р.). Затверджено Статут Товариства в новій редакції (в
зв'язку з приведенням Статуту у відповідність з нормами Закону України
«Про акціонерні товариства» із змінами з 01.05.2016 р.).
12. Про внесення змін та доповнень до Положень про Загальні збори
акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління шляхом затвердження їх у новій редакції (в зв'язку з приведенням їх у
відповідність зі Статутом Товариства в новій редакції. Затверджені Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну
комісію, про Правління - шляхом затвердження їх у новій редакції (в зв'язку
з приведенням їх у відповідність зі Статутом Товариства в новій редак-

ції).
13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
Товариства. Припинені повноваження Голови та членів Наглядової ради
Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрано членів
Наглядової ради Товариства.
15. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії
Товариства. Припинені повноваження Голови та членів Ревізійної комісії
Товариства.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Обрано членів
Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення
особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільноправових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Затверджені
умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та визначено особу, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з
членами Наглядової ради Товариства.
18. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним
Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року,
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 рік.
Затверджені значні правочини, які вчинялись акціонерним Товариством у
ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року.
19. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення акціонерним Товариством значних правочинів у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року та першого кварталу 2018р., на наступних
умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше 300 000 тис. грн. на дату вчинення відповідного правочину; характер
правочинів - правочини, предметом яких є купівля природного газу. Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про
вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а
також щодо визначення (погодження) будь-яких інших суттєвих умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення. Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про визначення посадової
особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів від імені Товариства. Прийнято рішення про надання попередньої згоди на вчинення акціонерним Товариством значних
правочинів у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року та
першого кварталу 2018р., на наступних умовах: гранична сукупна вартість
кожного зі значних правочинів - не більше 300 000 тис. грн. на дату вчинення відповідного правочину; характер правочинів - правочини, предметом
яких є купівля природного газу. Надано Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно
умов, затверджених цим рішенням, а також щодо визначення (погодження)
будь-яких інших суттєвих умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення. Надано Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок
щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів від імені Товариства. Рішення прийняті з усіх питань порядку денного.
Пропозицій, до переліку питань порядку денного, не подавалось. Позачергові загальні збори не проводились
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗАНСЬКЕ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗАНСЬКЕ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00849994
3. Місцезнаходження: 07540, Київська обл., м. Березань, вул. Фрунзе, 27
4. Міжміський код, телефон та факс: (04576) 6-47-69, 6-15-98
5. Електронна поштова адреса: ptahi.com@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
berezanske-pat.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного
товариства

II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «БЕРЕЗАНСЬКЕ»
вiд 20.04.2018р. (Протокол рiчних загальних зборiв ПАТ «БЕРЕЗАНСЬКЕ» вiд 20.04.2018р.): вирiшили змiнити тип Товариства з публiчного
на приватне та затвердити найменування Товариства: повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗАНСЬКЕ»; англiйською мовою: PRIVATE JOINT - STOCK COMPANY
«BEREZANS’KE»; росiйською мовою: ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «БЕРЕЗАНСКОЕ»; скорочене найменування ПрАТ «БЕРЕЗАНСЬКЕ»; англiйською мовою: PrJSC «BEREZANS’KE»;
росiйською мовою: ПрАО «БЕРЕЗАНСКОЕ».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством. Директор Гребельник Юрій Федорович,
20.04.2018.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО”
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 "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ
23359034
3. Місцезнаходження
49107, Днiпро, Шосе Запорiзьке,22
4. Міжміський код, телефон та факс 056 373-50-59 056 373-53-41
5. Електронна поштова адреса
PertsevDP@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі
www.doe.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
19.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРО
ОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол № 1/2018
вiд 19.04.2018 ) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством
значних правочинiв, а саме: правочинiв з розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на вiдповiдних депозитних рахунках у банкiвських установах, окрiм ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ
БАНК»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну
суму одночасно не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) доларiв США або
еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 2615000000 грн. (еквiвалент за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на 19.04.2018)
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2017: 7269961000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв: 35.97 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5961943
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах: 4607554
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 4593278 шт. та
«проти» 9289 шт. прийняття рiшення.
19.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРО
ОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол № 1/2018
вiд 19.04.2018 ) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством
значних правочинiв, а саме: правочинiв з надання Товариством поворотної
безпроцентної фiнансової допомоги та /або поворотної процентної
фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої
заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше
2 000 000 000 (двох мiльярдiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у
будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку
України на дату вчинення правочину.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 52300000000 грн. (еквiвалент за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на 19.04.2018)
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2017: 7269961000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв: 719.40 %

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5961943
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах: 4607554
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 4593278 шт. та
«проти» 12958 шт. прийняття рiшення.
19.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРО
ОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол № 1/2018
вiд 19.04.2018 ) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством
значних правочинiв, а саме: правочинiв з отримання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, та/або поворотної процентної
фiнансової допомоги та/або безповоротної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше 2 000 000 000 (двох мiльярдiв) доларiв США або
еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України на дату вчинення правочину.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 52300000000 грн. (еквiвалент за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на 19.04.2018)
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2017: 7269961000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв: 719.40 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5961943
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах: 4607554
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 4593278 шт. та
«проти» 12958 шт. прийняття рiшення.
19.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРО
ОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол № 1/2018
вiд 19.04.2018 ) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством
значних правочинiв, а саме: правочинiв з розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на вiдповiдних депозитних рахунках у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (iдентифiкацiйний код юридичної особи
14282829) на загальну граничну суму одночасно не бiльше 100 000 000
(ста мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi,
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату
вчинення вiдповiдного правочину.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 2615000000 грн. (еквiвалент за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на 19.04.2018)
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2017: 7269961000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв: 35.97 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5961943
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах: 4607554
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 4593278 шт. та
«проти» 12958 шт. прийняття рiшення.
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
Кухтiй В.Ю.
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2018
(дата)

Приватне акцiонерне товариство «Цумань»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Цумань»
2. Код за ЄДРПОУ
05496276
3. Місцезнаходження
45233, смт. Цумань,
Грушевського, 7
4. Міжміський код, телефон та
(03365) 94419 (03365) 94543
факс
5. Електронна поштова адреса
info@tsumanshpon.com
6. Адреса сторінки в мережі
www.tsumanshpon.com
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
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На загальних зборах акцiонерiв 20.04.2018р. прийняте рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з граничною сукупною вартiстю до 290 000 тис.грн. Вартість активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності 85325 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 340 %.
Характер правочинiв -укладання договорiв купiвлi -продажу. Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй становить 2191048 штук, для участi у зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 2 183716 штук голосуючих акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих голосуючих акцiй.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Президент				
Камiнський I.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному
друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента,
Публічне акціонерне товариство
ідентифікаційний код юридичної
«Конструкторське бюро коксохіособи, місцезнаходження, міжмісь- мічного машинобудування»,
кий код і телефон емітента
00190302, 84122, Україна,
Донецька область місто Слов’янськ, бульвар Пушкіна, буд. 10, тел. 06262 23691
2. Дата розкриття повного тексту
23 квітня 2018 року
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
3. Адреса сторінки в мережі
www.kbkxm-kbk.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію:
4. Найменування, ідентифікаційний Аудиторська фірма «Курсоркод юридичної особи - аудиторської Аудит» у формі товариства з
обмеженою відповідальністю,
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця), якою проведе- 23146781
ний аудит фінансової звітності:
5. Інформація про загальні збори:
Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення 14.04.2017; Кворум
96.900843 % від загальної кількості акцій або 99, 999788% від числа голосуючих акцій. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї. Обрання
голови та секретаря загальних зборiв. 2. Затвердження регламенту роботи
зборiв. 3. Про затвердження звiту голови правлiння про результати
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «КБ Коксохiммаш» за 2016 рiк.
4. Про затвердження звiту Наглядової ради за 2016 рiк. 5. Про затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту
ПАТ «КБ Коксохiммаш» за 2016 рiк. 7. Затвердження розподiлу прибутку та
збиткiв товариства за 2016 рiк з урахуванням вимог, передбачених чинним
законодавством України. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КБ Коксохiммаш». 9. Обрання членiв
Ревiзiйної комiсiї. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї. Встановлення розмiру винагороди членам Ревiзiйної комiсiї. Обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової
ради ПАТ «КБ Коксохiммаш». 11. Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами
Наглядової Ради. Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової
ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових
договорiв з членами Наглядової ради. 12. Внесення змiн та доповнень до
Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 13. Внесення
змiн та доповнень до Положень про загальнi збори, про Наглядову Раду, про
Правлiння, про Ревiзiйну комiсiю, шляхом викладення їх в новiй редакцiї у
вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку: Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «COAL STEEL CONSTRUCTION», власник
96,9008 % статутного капіталу ПАТ «КБ Коксохіммаш». Прийняті рішення: по
І питанню:1. Обрати членами лiчильної комiсiї загальних зборiв ПАТ «КБ
Коксохiммаш» 14.04.17 р.: Садову Т.В., Ямполець Ю.Ю., Єрошенко Л. Л. Головою лiчильної комiсiї обрано Ямполець Ю.Ю. (протокол лiчильної комiсiї
№ 1 вiд 14.04.2017 р). 2. Обрати головою загальних зборiв ПАТ «КБ
Коксохiммаш» 14.04.17 р.: Корнiєнко О.С. Обрати секретарем загальних

Приватне акціонерне товариство
«Експериментально-промислова
технологія вибухових робіт»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Експериментально-промислова техноломісцезнаходження,
гія вибухових робіт», 25274773, вул. Саміжміський код та телефон лютна, 13, кв..75, м. Київ, Шевченківський,
емітента
04111, (044)- 5851108
2. Дата розкриття повного 20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://tv201.narod2.ru/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

зборiв ПАТ «КБ Коксохiммаш» 14.04.17 р: Червiнського В.В.; по ІІ питанню: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв
ПАТ «КБ Коксохiммаш» 14.04.2017 року: По питанням 3,4,5 порядку денного час доповiдi до 10 хв. По iншим питанням порядку денного час
доповiдi до 5 хв. Виступи по обговоренню доповiдей до 3 хв. Збори планується провести за 1 годину 30 хвилин без перерви. Голосування з питань порядку денного вiдбувається з використанням бюлетенiв для голосування. З питань 9, 11 прийняття рiшення вiдбувається шляхом
кумулятивного голосування, з iнших питань – шляхом простого голосування. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати
секретаревi зборiв письмово; по ІІІ питанню: Затвердити звiт голови
правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «КБ
Коксохiммаш» за 2016 рiк; по ІV питанню: Затвердити звiт Наглядової
ради за 2016 рiк; по V питанню: Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за
2016 рiк; по VI питанню: Затвердити рiчний звiт ПАТ «КБ Коксохiммаш» за
2016 рiк; по VII питанню: У зв’язку з наявнiстю непокритих збиткiв вiд господарської дiяльностi за звiтний перiод у сумi 1 828 000 грн. – прибуток
для розподiлу вiдсутнiй. Покриття збиткiв провести за рахунок прибуткiв
наступних перiодiв; по VIII питанню: Припинити повноваження членiв
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КБ Коксохiммаш» у повному складi; по ІХ питанню:
Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Бруєнка О.В., Лапченка Б.В., Куцу Л.В..
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Ревiзiйної комiсiї та встановити розмiр винагороди членам
Ревiзiйної комiсiї. Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання
цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї голову правлiння
ПАТ «КБ Коксохiммаш» Корнiєнко О.С.; по Х питанню: Припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохiммаш» у повному складi
у зв’язку iз закiнченням строку повноважень; по ХІ питанню: Обрати членами Наглядової ради Петрика С. А., Кущевого Ю.О., Крiштофорова Д.О.,
Кузнєцова О.М., Синицьку Г.В., Пiнчука П.С. Затвердити умови цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та
встановити розмiр винагороди Головi Наглядової ради – 3000 грн., членам Наглядової ради, в тому числi незалежному члену Наглядової ради
– 1000 грн. Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з членами Наглядової ради голову правлiння ПАТ «КБ
Коксохiммаш» Корнiєнко О.С.; по ХІІ питанню: Внести та затвердити змiни
та доповнення до Статуту товариства шляхом викладення його у новiй
редакцiї. Доручити головi загальних зборiв акцiонерiв Корнiєнко О.С.
пiдписати Статут Товариства, головi правлiння Корнiєнко О.С. пiдписати
заяву про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу,
що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних
осiб – пiдприємцiв та громадських формувань та скрiпити свiй пiдпис печаткою Товариства. Уповноважити голову загальних зборiв акцiонерiв
Корнiєнко О.С.надати необхiднi документи для проведення державної
реєстрацiї внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться
в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв
та громадських формувань, а у разi необхiдностi, дати доручення
уповноваженiй особi на здiйснення цих та/або iнших дiй щодо реєстрацiї
цих змiн.; по ХІІІ питанню : Внести та затвердити змiни та доповнення до
Положення про Загальнi збори, про Наглядову раду, про Правлiння, про
Ревiзiйну комiсiю, шляхом викладення їх у новiй редакцiї у вiдповiдностi
до Закону України «Про акцiонернi товариства».
6. Інформація про дивіденди:
Дивiденди за попереднiй та звiтний перiоди не нараховувались та не
сплачувались.

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для
опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «ЗАБIР’Я»,
ня, міжміський код та телефон
00476665, 08145, Київська обл.,
емітента
Києво-Святошинський р-н, с.
Забiр»я, тел. /04598/ 34-192
2. Дата розкриття повного тексту 20.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.zabirya.biz.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНА
ЗБАГАЧУВАЛЬНА
ФАБРИКА
"МИРНОГРАДСЬКА"
24820699
85327, мiсто Мирноград,
вул. Шосейна, буд. 2
(06239)63346 (06239)63346

4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
24820699@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://komsomolskay.patprom.com
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «МИРНОГРАДСЬКА» (Протокол вiд 19.04.2018р.) прийнято рішення про припинення повноваження єдиноособового виконавчого органу – Генерального директора - Швець Сергiя
Миколайовича з моменту обрання Колегiального виконавчого органу –
Дирекцiї, а саме з 19.04.2018р. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття
паспортних даних не надала, акцiями Товариства не володiє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти
рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: головний iнженер, директор департаменту вуглезбагачення, генеральний директор. Строк, протягом
якого особа перебувала на посадi - з 09.10.2015 р. по 19.04.2018 р.
Рiшенням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «МИРНОГРАДСЬКА»
(оформлене Протоколом вiд 19.04.2018 року) з «19» квiтня 2018 року на
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Перший Днiпропетровський авторемонтний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 05521962
3. Місцезнаходження: 49089 м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)790-44-05, (056)790-44-02
5. Електронна поштова адреса: darz-1@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв від 20.04.2018.(протокол №1)припинено повноваження Голови Наглядової ради – фiзичну особу Назаркова Андрiя Костянтиновича у зв'язку із спливом строку на який останнього
було обрано, паспорт АН, 719753, виданий Красногвардiйським РВ УМВС
України в Днiпропетровськiй обл., який перебував на посадi з 28.04.2015р.
Акцiями Товариства володiє в розмiрi 9.96%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 р.(протокол №1)припинено повноваження члена Наглядової ради – фiзичну особу Анiсiмова
Вiктора Петровича у зв'язку із спливом строку на який останнього було обрано, паспорт АМ № 988235, виданий Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл., який перебував на посадi з з 28.04.2015р.
Акцiями Товариства володiє в розмiрi 0,12%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 р.(протокол №1)припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї – фiзичну особу Гриценко Надiю Вiкторiвну у зв'язку із спливом строку на який останню було обрано, паспорт АЕ, 433827, виданий Бабушкiнським РВДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл., яка перебувала на посадi з 28.04.2015р. Акцiями
Товариства володiє в розмiрi 0,02%. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
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посаду Генерального директора (голова колегiального виконавчого органу) шляхом переведення з посади генерального директора (єдиноособовий виконавчий орган) призначено – Швець Сергiя Миколайовича. Фiзична
(посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями
Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала
наступнi посади: головний iнженер, директор департаменту вуглезбагачення, генеральний директор. Посадову особу обрано строком на п`ять
рокiв.
Рiшенням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «МИРНОГРАДСЬКА»
(оформлене Протоколом вiд 19.04.2018 року) з «19» квiтня 2018 року на
посаду Директора з правових питань (член колегiального виконавчого органу) шляхом переведення з посади заступника директора з правових питань призначено – Шевчука Володимира Iвановича. Фiзична (посадова)
особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає, протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi
посади: заступник директора з правових питань. Посадову особу обрано
безстроково.
Рiшенням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «МИРНОГРАДСЬКА»
(оформлене Протоколом вiд 19.04.2018 року) з «19» квiтня 2018 раоку на
посаду Директора технiчного (член колегiального виконавчого органу) шляхом переведення з посади головного iнженера призначено – Швець Дмитра Миколайовича. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями Товариства не володiє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти
рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: iнженер виробничого
вiддiлу, заступник головного iнженера з капiтального будiвництва, головний
iнженер. Посадову особу обрано безстроково.
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
Швець Сергiй Миколайович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
19.04.2018
(дата)

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 р.(протокол №1)припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї – фiзичну особу Назаркову Тамару Павлiвну у зв'язку із спливом строку на який останню було
обрано, паспорт АН, 196622, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл., яка перебувала на посадi з 28.04.2015р.
Акцiями Товариства володiє в розмiрi 14,73%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв від 20.04.2018.(протокол №1)призначено на посаду Голови Наглядової ради – фiзичну особу Назаркова
Андрiя Костянтиновича строком на 3 роки, паспорт АН, 719753, виданий
Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. Акцiями
Товариства володiє в розмiрi 9.96%. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Обiймає посаду комерцiйного директора
ПАТ «1-Й ДАРЗ» протягом останніх п'яти років.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв від 20.04.2018.(протокол №1)- призначено на посаду Члена Наглядової ради Анiсiмова Вiктора
Петровича,строком на 3 роки, Акцiями Товариства володiє в розмiрi 0,12%.
Паспорт АМ, 988235,виданий Красногвардiйським РВ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. За останнi 5 рокiв обiймав посаду директора ДП «ДнiпроКрАЗ»
ВАТ ДАРЗ №1. та обіймає посаду начальника виробництва ПАТ «1-Й ДАРЗ»
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв від 20.04.2018.(протокол №1)- призначено на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Гриценко Надiю Вiкторiвну,строком
на 3 роки, паспорт АЕ, 433827, виданий Бабушкiнським РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. За останнi 5 рокiв обiймала посаду Голови Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «1-Й ДАРЗ» та члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «1-Й ДАРЗ».
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв від 20.04.2018.(протокол №1)призначено на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Назаркову Тамару Павлiвну,
строком на 3 роки.Паспорт АН, 196622, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй обл. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. За останнi 5 рокiв займала посаду члена
Ревiзiйної комiсiї та Голови Ревізійної комісії.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор 	Назарков В.К.
20.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство “Ладасервiс”

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 "Ладасервiс"
2. Код за ЄДРПОУ
05787513
3. Місцезнаходження
13300, мiсто Бердичiв,
Шкiряникiв, 14
4. Міжміський код, телефон та
04143 27192 04143 4-28-62
факс
5. Електронна поштова адреса
ladaservis@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://ladaservis.emit.in.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради
Товариства Ковальковського Володимира Анатоновича (паспорт ВН
№ 069245 виданий Чуднiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
08.01.2002 року) у звязку з закiнченням термiну дiї повноважень. Частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй - 0 грн. Рiшення
прийняте загальними зборами Товариства 21.04.2018 року, протокол
№ 1 вiд 21.04.2018 року. Термiн протягом якого перебував на посадi
один рiк.
Припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради
Товариства Азарова Андрiя Миколайовича (паспорт ВМ № 197218 виданий Бердичiвським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл
05.07.1996 року) у звязку з закiнченням термiну дiї повноважень. Частка
в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй - 0 грн. Рiшення прийняте загальними зборами Товариства 21.04.2018 року, протокол № 1 вiд
21.04.2018 року. Термiн протягом якого перебував на посадi один рiк.
Припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради
Товариства Шимко Василя Петровича (паспорт ВМ № 580534, виданий Бердичiвським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл.
11.07.1998р.) у звязку з закiнченням термiну дiї повноважень. Частка в
статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй - 0 грн. Рiшення прийняте загальними зборами Товариства 21.04.2018 року, протокол № 1 вiд
21.04.2018 року. Термiн протягом якого перебував на посадi один рiк.
Припинено повноваження посадової особи члена Ревiзiйної комiсiї
Товариства Буланової Наталiї Вiкторiвни (паспорт ВМ №223439, виданий Бердичiвським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл.
10.09.1996р.)у звязку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє
часткою у статутному капiталi емiтента 0,095238% (18,00 грн). Рiшення
прийняте загальними зборами Товариства 21.04.2018 року, протокол
№ 1 вiд 21.04.2018 року. Термiн протягом якого перебував на посадi
один рiк.
Припинено повноваження посадової особи члена Ревiзiйної комiсiї
Товариства Гуцалюк Тетяни Володимирiвни (паспорт ВМ № 800728
виданий Бердичiвським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл.
10.08.1999 року) у звязку з закiнченням термiну дiї повноважень.
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,095238% (18,00грн).
Рiшення прийняте загальними зборами Товариства 21.04.2018 року,
протокол № 1 вiд 21.04.2018 року. Термiн протягом якого перебував на
посадi один рiк.
Припинено повноваження посадової особи члена Ревiзiйної комiсiї
Товариства Гузовської Iнни Вiкентiївни (паспорт ВМ №061240 виданий
Бердичiвським
МРВ
УМВС
України
в
Житомирськiй обл.
10.11.2001 року) у звязку з закiнченням термiну дiї повноважень.
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента - 0,142857% (27грн).
Рiшення прийняте загальними зборами Товариства 21.04.2018 року,
протокол № 1 вiд 21.04.2018 року. Термiн протягом якого перебував на
посадi один рiк.
Обрано на посаду Члена ревiзiйної комiсiї Товариства Гуцалюк Тетяну Володимирiвну (паспорт ВМ № 800728, виданий Бердичiвським
МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. 10.08.1999 року) на пiдставi
рiшення загальних зборiв Товариства 21.04.2018 року, протокол № 1
вiд 21.04.2018 року. Обрання вiдбулося в звязку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiй Товариства. Пропозицiю щодо кандидата внiс
акцiонер Богодвiд Дмитро Степанович (кiлькiсть акцiй - 9 штук,
вартiстю 27 грн). Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi зло-

чини немає. Строк на який обрано особу- 3 (три) роки. Освiта середня.
Загальний стаж роботи - 31 рiк. Володiє часткою у в статутному капiталi
емiтента - 0,095238%, розмiр пакета акцiй - 18 грн Iншi посади, якi
обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв- бухгалтер.
Обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Гузовську
Iнну Вiкентiївну (паспорт ВМ №061240 виданий Бердичiвським МРВ
УМВС України в Житомирськiй обл. 10.11.2001 року) на пiдставi
рiшення загальних зборiв Товариства 21.04.2018 року, протокол № 1
вiд 21.04.2018 року. Обрання вiдбулося в звязку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiй Товариства. Пропозицiю щодо кандидата внiс
акцiонер Богодвiд Дмитро Степанович (кiлькiсть акцiй - 9 штук,
вартiстю 27 грн). Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Строк на який обрано особу- 3 (три) роки. Освiта середня.
Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Частка в статутному капiталi –
0,142857%, розмiр пакета акцiй - 27 грн. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв- пенсiонер.
Обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Дем'янчук
Свiтлану Iванiвну (паспорт ВМ № 050061 виданий Корольовським РВ
УМВС України в Житомирськiй обл. м. Житомир 09.12.1995 року)на
пiдставi рiшення загальних зборiв Товариства 21.04.2018 року, протокол № 1 вiд 21.04.2018 року. Обрання вiдбулося в звязку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiй Товариства. Пропозицiю щодо кандидата внiс акцiонер Богодвiд Дмитро Степанович (кiлькiсть акцiй - 9 штук,
вартiстю 27 грн). Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Строк на який обрано особу- 3 (три) роки. Освiта вища.
Загальний стаж роботи - 22 роки. Частка в статутному капiталi – 0%,
розмiр пакета акцiй - 0 грн. Iншi посади, якi обiймала посадова особа
за останнi 5 рокiв- iнспектор з кадрiв.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Ковальковського Володимира Анатоновича (паспорт ВН № 069245 виданий
Чуднiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 08.01.2002 року)
на пiдставi рiшення загальних зборiв Товариства 21.04.2018 року, протокол № 1 вiд 21.04.2018 року. Обрання вiдбулося в звязку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Пропозицiю щодо кандидата внiс акцiонер Богодвiд Дмитро Степанович (кiлькiсть акцiй - 9 штук,
вартiстю 27 грн). Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Строк на який обрано особу- 3 (три) роки. Освiта вища.
Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Частка в статутному капiталi – 0%,
розмiр пакета акцiй - 0 грн. Iншi посади, якi обiймала посадова особа
за останнi 5 рокiв- пенсiонер. Являється незалежним директором.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Азарова
Андрiя Миколайовича (паспорт ВМ № 197218 виданий Бердичiвським
МРВ УМВС України в Житомирськiй обл 05.07.1996 року) на пiдставi
рiшення загальних зборiв Товариства 21.04.2018 року, протокол № 1
вiд 21.04.2018 року. Обрання вiдбулося в звязку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Пропозицiю щодо кандидата внiс
акцiонер Богодвiд Дмитро Степанович (кiлькiсть акцiй - 9 штук,
вартiстю 27 грн). Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Строк на який обрано особу- 3 (три) роки. Освiта вища.
Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Частка в статутному капiталi – 0%,
розмiр пакета акцiй - 0 грн. Iншi посади, якi обiймала посадова особа
за останнi 5 рокiв- iнженер. Являється незалежним директором.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Шимко Василя Петровича (паспорт ВМ № 580534, виданий Бердичiвським МРВ
УМВС України в Житомирськiй обл. 11.07.1998р.) на пiдставi рiшення
загальних зборiв Товариства 21.04.2018 року, протокол № 1 вiд
21.04.2018 року. Обрання вiдбулося в звязку з переобранням складу
Наглядової Ради Товариства. Пропозицiю щодо кандидата внiс
акцiонер Богодвiд Дмитро Степанович (кiлькiсть акцiй - 9 штук,
вартiстю 27 грн). Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Строк на який обрано особу- 3 (три) роки. Освiта вища.
Загальний стаж роботи - 44 рокiв. Частка в статутному капiталi – 0%,
розмiр пакета акцiй - 0 грн. Iншi посади, якi обiймала посадова особа
за останнi 5 рокiв- пенсiонер. Являється 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
Богодвiд Дмитро
посади
Степанович
Генеральний
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
директор
М.П.
23.04.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“КИЇВСЬКА ПОЛIГРАФIЧНА ФАБРИКА
“ЗОРЯ”

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 "КИЇВСЬКА
ПОЛIГРАФIЧНА ФАБРИКА
"ЗОРЯ"
2. Код за ЄДРПОУ
02470684
3. Місцезнаходження
04074, м. Київ, вул. Лугова, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс
044 206-65-04 044 206-65-04
5. Електронна поштова адреса
info@kpf-zorya.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://www.kpf-zorya.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну типу
акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення та орган - 18.04.18, загальнi збори акцiонерiв
(проткол № 32). Дата державної реєстрацiї -23.04.18
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ПОЛIГРАФIЧНА ФАБРИКА
«ЗОРЯ». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ПОЛIГРАФIЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ».
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
Романюк Микола Васильович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
24.04.2018
(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:

ТОВАРИСТВО "ЛЕБIДЬ"

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ: 14021460
3. Місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., мiсто Гадяч, ВУЛИЦЯ
ЛОХВИЦЬКА, будинок 29
4. Міжміський код, телефон та факс: 80544523933 80544523922
5. Електронна поштова адреса: kochkalovA@bk.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: lebid-pjsc.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБIДЬ», що вiдбулись 19.04.2018р., прийнято рiшення про
змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, а також
змiну найменнування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБIДЬ»
на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБIДЬ» з дати державної
реєстрацiї Статуту пiдприємства у новiй редакцiї. Дата державної
реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що
мiстясься в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiбпiдпиємцiв та громадських формувань - 20.04.2018р. Повне найменування пiдприємства до змiни -ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЕБIДЬ»; повне найменування пiдприємства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБIДЬ».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування
САХНО ВОЛОДИМИР ВIКТОРОВИЧ
посади
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
23.04.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство "СКФ
Україна"

05745160
43017, мiсто Луцьк, Боженка, 34
0332 783 302 0332 783 334
serhiy.safulko@skf.com

Відомості про прийняття рішення
про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
19 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «СКФ Україна» прийнято рiшення про виплату
дивiдендiв акцiонерам товариства. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 10 травня 2018 року. Вiдповiдно до
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв виплатi пiдлягають дивiденди в
розмiрi 107 041 000, 00 грн. (сто сiм мiльйонiв сорок одна тисяча гривень).
Строк виплати дивiдендiв - з моменту прийняття рiшення до 19 жовтня
2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам та через депозитарну систему. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми
дивiдендiв в повному обсязi всiм 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. Найменування
Цибульський Володимир
посади
Iванович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
23.04.2018
(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 акцiонер
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

не товариство "ДIГ"

23189879
69089, м. Запорiжжя,
вул. Пiщана, буд. 3, оф. 14
4. Міжміський код, телефон та факс (0612) 28-74-47 (0612) 28-74-47
5. Електронна поштова адреса
deg@deg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, deg.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про виплату дивідендів
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв АТ «ДIГ» (далi - Товариство) було прийнято рiшення виплатити дивiденди. Дата прийняття загальними зборами
акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв – 22 квiтня
2018 р.; дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв – 10 травня 2018 р.; розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi
вiдповiдно до рiшення загальних зборiв – 1 395 тис. грн.; строк виплати
дивiдендiв - з 11 травня 2018 р. до 22 жовтня 2018 р.; спосiб виплати
дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам; порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi.
З питань виплати дивiдендiв звертатися за мiсцезнаходженням Товариства (69089, м. Запорiжжя, вул. Пiщана, 3, оф. 14, тел. (0612) 28-74-47),
вiдповiдальна особа – Кац О.О.
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
Кац Олександр Борисович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
23.04.2018
(дата)

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 33908322
3. Місцезнаходження: 03056 Київ, Борщагівська, 154
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5026737, (044) 5026730
5. Електронна поштова адреса: o.butkovskaya@arsenal-strahovanie.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.arsenal-strahovanie.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
20.04.2018 р., Річними Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ» (надалі-Товариство), у зв'язку з виходом Члена Наглядової Ради - Бельгольського С.О., зі складу Наглядової Ради Товариства,
було прийнято рішення достроково припинити повноваження усього складу членів Наглядової Ради Товариства (Протокол Річних Загальних Зборів
Товариства № 32 від 20.04.2018 р.), а саме достроково припинити повноваження Голови Наглядової Ради Товариства Солопа Олександра Анатолійовича. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Посадова особа обiймала посаду Голови Наглядової Ради Товариства з
15 січня 2016 року (2 роки і 3 місяця). Непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини, Солоп О.А., не має. Згоди на розкриття паспортних
даних посадова особа не надала.
20.04.2018 р., Річними Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ» (надалі-Товариство), у зв'язку з виходом Члена Наглядової Ради - Бельгольського С.О., зі складу Наглядової Ради Товариства,
було прийнято рішення достроково припинити повноваження усього складу членів Наглядової Ради Товариства (Протокол Річних Загальних Зборів
Товариства № 32 від 20.04.2018 р.), а саме достроково припинити повноваження Члена Наглядової Ради Товариства Туза Максима Арнольдовича.
Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа обiймала посаду Члена Наглядової Ради Товариства з 15 січня
2016 року (2 роки і 3 місяця). Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини, Туз М.А., не має. Згоди на розкриття паспортних даних
посадова особа не надала.
20.04.2018 р., Річними Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ» (надалі-Товариство), у зв'язку з виходом Члена Наглядової Ради - Бельгольського С.О., зі складу Наглядової Ради Товариства,
було прийнято рішення достроково припинити повноваження усього складу членів Наглядової Ради Товариства (Протокол Річних Загальних Зборів
Товариства № 32 від 20.04.2018 р.), а саме достроково припинити повно-

важення Члена Наглядової Ради Товариства Бельгольського Сергія Олександровича. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не
володiє. Посадова особа обiймала посаду Члена Наглядової Ради Товариства з 15 січня 2016 року (2 роки і 3 місяця). Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини, Бельгольський С.О., не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.
20.04.2018 р., Річними Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ» (надалі-Товариство), було прийнято рішення (Протокол
Річних Загальних Зборів Товариства № 32 від 20.04.2018 р.) про обрання до
складу Наглядової Ради Товариства Солопа Олександра Анатолійовича.
20.04.2018 р., на засіданні Наглядової Ради Товариства, у новому складі,
Головою Наглядової Ради Товариства було обрано Солопа Олександра
Анатолійовича (Протокол засiдання Наглядової ради № 9-2018 вiд
20.04.2018 р.). Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки. Посадова
особа не є акціонером Товариства та часткою у статутному капiталi емiтента
не володiє. Посадова особа є представником акціонерів Козиного Олександра Вікторовича та Солопо Анатолія Семеновича. Особа не надала згоди
на розкриття іншіих посад, які Вона займала протягом останніх 5 років. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, Солоп О.А., не
має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.
20.04.2018 р., Річними Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (надалі-Товариство), було прийнято рішення (Протокол Річних
Загальних Зборів Товариства № 32 від 20.04.2018 р.) про обрання до складу
Наглядової Ради Товариства Туза Максима Арнольдовича. Посадову особу
обрано Членом Наглядової Ради строком на 3 (три) роки. Посадова особа не
є акціонером Товариства та часткою у статутному капiталi емiтента не
володiє. Посадова особа є представником акціонерів ТОВ «БІЗНЕСЕСКОРТ» та ТОВ «ФІРМА АКТИВБАЛАНС». Особа не надала згоди на розкриття іншіих посад, які Вона займала протягом останніх 5 років. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, Туз М.А., не має. Згоди на
розкриття паспортних даних посадова особа не надала.
20.04.2018 р., Річними Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ» (надалі-Товариство), було прийнято рішення (Протокол
Річних Загальних Зборів Товариства № 32 від 20.04.2018 р.) про обрання
до складу Наглядової Ради Товариства Коверника Вадима Анатолійовича.
Посадову особу обрано Членом Наглядової Ради строком на 3 (три) роки.
Посадова особа не є акціонером Товариства та часткою у статутному
капiталi емiтента не володiє. Посадова особа є представником акціонерів
Авдєєва Сергія Олександровича та Данилової Тетяни Анатоліївни. Особа
не надала згоди на розкриття іншіих посад, які Вона займала протягом
останніх 5 років. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, Коверник В.А., не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова
особа не надала.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління 	Авдєєв С.О.
20.04.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА»
Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу II)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА», 00034186, вул. Здолбунівська, 7-Д,
м. Київ, Дарницький, 02081, (044) 537-58-00.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: https://oranta.ua/emitent/
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВ
АУДИТ», 01204513.
5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про про-

ведення або не проведення загальних чергових та позачергових зборів
(у разі їх не проведення вказуються причини), зазначаються перелік
питань, що розглядалися 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 порядку денного. У разі
якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини): У звітному періоді загальні збори акціонерів (чергові та позачергові) не проводились.
Наглядова рада не приймала рішень про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів. Акціонери не вимагали та не
скликали позачергові загальні збори акціонерів.
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 переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це також зазначається): За результатами звітного та попереднього років рішення щодо
виплати дивідендів не приймалось.
Голова Правління НАСК «ОРАНТА»
В. Грищенко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Фаворит Компанi»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: Повне
найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Фаворит
Компанi »; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 13579674; Місцезнаходження емітента: 10025 м.Житомир вул. Вiтрука, буд.6; Міжміський код, телефон та факс емітента: (0412) 418-368; Електронна поштова адреса емітента: office@favoryt.com; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
favoryt.com; Вид особливої інформації: Вiдомостi про прийняття рiшення
про надання згоди на вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення: 23 квiтня 2018 року загальними зборами
акцiонерiв товариства прийняте рiшення про надання згоди на вчинення
значних правочинiв, а саме: надати головi правлiння - Ляшенко Руженi
Вiкторiвнi, повноваження протягом не бiльш як одного року з дати проведення вiдповiдних загальних зборiв, право вчиняти правочини щодо отримання Товариством кредитiв (укладати кредитнi договори) або/чи iнших
послуг фiнансового характеру з обов'язковим попереднiм їх узгодженням
з Правлiнням. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства складає до 60 000 000,00
(Шiстдесят мiльйонiв гривень) грн. кожний. Вартiсть активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р складає 142 223 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг,
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)-42,1873 %. Загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй становить 68 голосiв , кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах 23.04.2018 р складає 68 простих iменних акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення -68 або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi беруть участь в загальних зборах акцiонерiв та «проти»прийняття
рiшення -0- або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть
участь в загальних зборах акцiонерiв. Статутом акцiонерного товариства
не визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного
правочину не передбаченi законодавством.
23 квiтня 2018 року загальними зборами акцiонерiв товариства прийняте рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме:
надати головi правлiння - Ляшенко Руженi Вiкторiвнi повноваження протягом не бiльш як одного року з дати проведення вiдповiдних Загальних
Зборiв Акцiонерiв, право вчиняти правочини щодо передачi в заставу та
iпотеку майна Товариства. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства складає до
60 000 000,00 (Шiстдесят мiльйонiв гривень) грн. кожний.Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на
31.12.2017 р складає 142 223 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)-42,1873 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 68 голосiв , кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 23.04.2018 р
складає 68 простих iменних акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення -68 або 100 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в загальних зборах акцiонерiв та
«проти»прийняття рiшення -0- або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi беруть участь в загальних зборах акцiонерiв.
статутом акцiонерного товариства не визначенi додатковi критерiї для
вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством.
3. Підпис Голова правлiння Ляшенко Ружена Вiкторiвна, підтверджує
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона
несе відповідальність згідно з законодавством. 23.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРО ПАРТНЕР»

Річна інформація емітента цінних паперів 2017р.
1. Повне найменування емітен- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо- ТОВАРИСТВО «АГРО ПАРТНЕР»,
дження, міжміський код та
05479668, 09200, Київська обл.,
телефон емітента
Кагарлицький р-н, м.Кагарлик,
вул. Комунарська, 93, (04573)
5-41-87
2. Дата розкриття повного тексту 23.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://05479668.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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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
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство "РЕМ ПОБУТ
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ТЕХНIКА", 03058715м. Київ ,
Шевченкiвський р-н, 04050, м.Київ,
вул. Глибочицька ,53 0444286515,
2. Дата розкриття повного
20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://rempobtech.kiev.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акціонерне
товариство
«Буська ПМК-183»

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:Приватне
акціонерне товариство «Буська ПМК-183», 01036974, 80500,
Львівська обл., м.Буськ, вул. Львівська, 75, 03264-30508
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній
базі
даних
Комісії:
04.04.2018р.
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://buska-pmk.ucoz.net

Приватне акцiонерне товариство
«Райагропромтехнiка»

Повідомлення про виникнення особливої інформації:1. Загальні
відомості: 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Райагропромтехнiка»,2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03740772; 3. Місцезнаходження емітента: 13224 Житомирська обл.,
Чуднiвський р-н, с. Вiльшанка вул. Пушкiна, буд.1; 4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04139) 9-42-49; 5. Електронна поштова адреса
емітента: chd_hpp@ukr.net; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
raptvilshanka.emit.in.ua; 7. Вид особливої інформації: ВIдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв
2. Текст повідомлення: 23 квiтня 2018 року загальними зборами
акцiонерiв товариства прийняте рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв щодо участi ПрАТ « Райагропромтехнiка » в
iнших господарських товариствах, виходу ПрАТ « Райагропромтехнiка »
(надалi - Товариство) зi складу учасникiв (засновникiв) iнших господарських товариств, придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, вiдчуження рухомого та нерухомого майна Товариства,
отримання Товариством кредитiв, у тому числi укладення кредитних
договорiв, договорiв застави/iпотеки, позики, поруки, поставки, купiвлiпродажу, оренди але не обмежуючись ними.Гранична сукупнiсть вартостi
правочинiв складає - 6 000 000 гривень 00 копiйок.Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на
31.12.2017 р становить - 791,2 тис. грн.Спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)- 758, 34176 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить - 1 276 039 простих iменних акцiй ,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 23.04.2018 р становить - 1 211 751 простих iменних акцiй, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 1 211 751
або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в
загальних зборах акцiонерiв та «проти»прийняття рiшення -0- або 0 % вiд
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в загальних зборах акцiонерiв. 3. Підпис Директор Iщук Петро Олександрович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 23.04.2018 р
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство “Одеський припортовий завод”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне
товариство "Одеський
припортовий завод"
2. Код за ЄДРПОУ
00206539
3. Місцезнаходження
65481 Одеська обл., мiсто
Южне Заводська, 3
4. Міжміський код, телефон та факс
(048) 758-6009/758-6008
5. Електронна поштова адреса
office@opz.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка http://opz.odessa.net/
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ «ОПЗ» вiд 19.04.2018 р. (протокол вiд 19.04.2018 р. №1, пит. №8, проект рiш. №1, п.4) подовжено строк
повноважень члена Наглядової ради Харiної Наталiї Миколаївни - представника акцiонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України на строк до трьох рокiв. Не має простих iменних акцiй Товариства. Рiк народження – 1978. Освiта вища. У 2006 роцi закiнчила
Славiстичний унiверситет України за спецiальнiстю «Фiнанси», квалiфiкацiя
«магiстр з фiнансiв»; у 2015 роцi закiнчила Одеський регiональний iнститут
державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при
Президентовi України за спецiальнiстю «Державне управлiння», квалiфiкацiя
«магiстр державного управлiння». Мiсце роботи – Фонд державного майна
України, посада - начальник вiддiлу корпоративного управлiння Управлiння
корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними
пiдприємствами та корпоративними правами держави. Стаж роботи – 19
рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2016 р.
по теперiшнiй час начальник вiддiлу; 2015 р. – 2016 р. заступник начальника Управлiння - начальник вiддiлу; 2011 р. – 2015 р. заступник начальника
вiддiлу ФДМУ. Вiдсутня непогашена судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати
певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Акцiонерiв Товариства, якi
є афiлiйованими особами Харiнiй Н.М., немає. Керуючись ч. 2 ст. 32
Конституцiї України, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ «ОПЗ» вiд 19.04.2018 р.
(протокол вiд 19.04.2018 р. №1, пит. №8, проект рiш. №1, п.4) подовжено
строк повноважень члена Наглядової ради Лепявко Iрини Миколаївни представника акцiонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного
майна України на строк до трьох рокiв. Не має простих iменних акцiй Товариства. Рiк народження – 1963. Освiта вища. У 1984 роцi закiнчила Київський iнститут народного господарства за спецiальнiстю «Економiка працi»,
квалiфiкацiя - «економiст». Мiсце роботи – Фонд державного майна України,
посада - заступник начальника Управлiння-начальник вiддiлу. Стаж роботи – 31 рiк. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з
2016 року по теперiшнiй час заступник начальника управлiння - начальник
вiддiлу Фонду державного майна України, з 2012 по 2016 роки - начальник
вiддiлу Фонду державного майна України. Вiдсутня непогашена судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю.
Не є незалежним директором та афiлiйованою особою Товариства.
Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Лепявко I.М., немає.
Керуючись ч. 2 ст. 32 Конституцiї України, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ «ОПЗ» вiд 19.04.2018 р. (протокол вiд 19.04.2018 р. №1, пит. №8, проект рiш. №1, п.4) подовжено строк
повноважень члена Наглядової ради Манькiвської Анастасiї Геннадiївни представника акцiонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного
майна України на строк до трьох рокiв. Не має простих iменних акцiй Товариства. Рiк народження – 1970. Освiта вища. У 1993 р. закiнчила Київський
технологiчний iнститут легкої промисловостi за спецiальнiстю «Управлiння
та економiка текстильної та легкої промисловостi», квалiфiкацiя - «iнженерекономiст»; у 2001 р. - Київський Нацiональний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка
за спецiальнiстю «Правознавство», квалiфiкацiя - «юрист». Мiсце роботи –
Фонд державного майна України, посада - головний спецiалiст. Стаж роботи - 29 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв працювала на посадах: з 2012 р.
по теперiшнiй час - головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Вiдсутня непогашена судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/
або займатись певною дiяльнiстю. Не є незалежним директором та
афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є
афiлiйованими особами Манькiвської А.Г., немає. Керуючись ч. 2 ст. 32
Конституцiї України, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ «ОПЗ» вiд 19.04.2018 р. (протокол вiд 19.04.2018 р. №1, пит. №8, проект рiш. №1, п.4) подовжено строк

повноважень Голови Наглядової ради Асташева Євгена Вiкторовича - представника акцiонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України на строк до трьох рокiв. Не має простих iменних акцiй Товариства. Рiк народження – 1962. Освiта вища. У 1984 роцi закiнчив Київське
вище iнженерне радiотехнiчне училище за фахом «Автоматизованi системи
управлiння», квалiфiкацiя - «iнженер радiоелектронiки»; у 2011 – Харкiвський
iнститут бiзнесу та менеджменту за фахом «Фiнансова та кредитна
дiяльнiсть», квалiфiкацiя - «спецiалiст з фiнансiв». Мiсце роботи - Фонд державного майна України, посада - заступник Голови. Стаж роботи - 35 рокiв.
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2016 по
теперiшнiй час - директор Департаменту Фонду державного майна України;
з 2011 по 2016 начальник управлiння Фонду державного майна України.
Вiдсутня непогашена судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/
або займатись певною дiяльнiстю. Не є незалежним директором та
афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є
афiлiйованими особами Асташеву Є.В., немає. Керуючись ч. 2 ст. 32
Конституцiї України, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ «ОПЗ» вiд 19.04.2018 р. (протокол вiд 19.04.2018 р. №1, пит. №8, проект рiш. №1, п.4) подовжено строк
повноважень члена Наглядової ради Вiзiра Олександра Сергiйовича - представника акцiонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України на строк до трьох рокiв. Не має простих iменних акцiй Товариства. Рiк народження - 1987. Освiта вища. У 2009 роцi закiнчив Львiвський
нацiональний унiверситет iм. I.Франка за спецiальнiстю «Мiжнародне право», квалiфiкацiя - «Юрист-мiжнародник. Перекладач». Мiсце роботи - Фонд
державного майна України, заступник директора Департаменту-начальник
Управлiння. Загальний стаж роботи – 8 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи
протягом останнiх п’яти рокiв: з 2016 по теперiшнiй час - Заступник директора департаменту – начальник управлiння в Фондi державного майна України, заступник начальника вiддiлу в Фондi державного майна України; з 2015
по 2016 - заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу в Київськiй
мiськiй радi; 2015 – помiчник-консультант в Управлiннi справами Верховної
Ради України; 2014 по 2015 – директор ТОВ «Базiс Iнвест» та
ТОВ
«Будпромiнфрасервiс»; з 2013 по 2015 - юрисконсульт в
ТОВ «Градбуд-1»; з 2012 по 2013 - юрисконсульт в ТОВ «Акцепт Логистик
Груп»; з 2012 по 2015 – член правлiння ПрАТ «Готельний комплекс «Україна»; з 2011 по 2012 юрисконсульт в ТОВ «Смарт карти та системи». Вiдсутня
непогашена судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є незалежним директором та афiлiйованою
особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами
Вiзiру О.С., немає. Керуючись ч. 2 ст. 32 Конституцiї України, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ «ОПЗ» вiд 19.04.2018 р.
припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї, акцiонера Товариства юридичної особи - Фонду державного майна України у зв’язку з затвердженням цими загальними зборами нової редакцiї Статуту Товариства,
пов’язаним з приведенням Статуту Товариства вiдповiдно до вимог чинного
законодавства, згiдно з яким в Товариствi вiдсутнiй такий орган управлiння
як Ревiзiйна комiсiя. Частка, якою володiв в статутному капiталi емiтента, 99,56669%. Перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 25.04.2017 р.
згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ «ОПЗ» вiд 25.04.2017 р.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ «ОПЗ» вiд 19.04.2018 р.
припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Степанчук Свiтлани
Iванiвни, представника акцiонера - юридичної особи - Фонду державного
майна України у зв’язку з затвердженням цими загальними зборами нової
редакцiї Статуту Товариства, пов’язаним з приведенням Статуту Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства, згiдно з яким в Товариствi
вiдсутнiй такий орган управлiння як Ревiзiйна комiсiя. Частка, якою володiла
в статутному капiталi емiтента, - 0,00000%. Перебувала на посадi члена
Ревiзiйної комiсiї з 25.04.2017 р. згiдно з рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв АТ «ОПЗ» вiд 25.04.2017 р.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ «ОПЗ» вiд 19.04.2018 р.
припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Стоянової Наталiї Миколаївни, представника акцiонера - юридичної особи - Фонду державного майна
України у зв’язку з затвердженням цими загальними зборами нової редакцiї
Статуту Товариства, пов’язаним з приведенням Статуту Товариства
вiдповiдно до вимог чинного законодавства, згiдно з яким в Товариствi
вiдсутнiй такий орган управлiння як Ревiзiйна комiсiя. Частка, якою володiла
в статутному капiталi емiтента, - 0,00000%. Перебувала на посадi члена
Ревiзiйної комiсiї з 25.04.2017 р. згiдно з рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв АТ «ОПЗ» вiд 25.04.2017 р.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ «ОПЗ» вiд 19.04.2018 р.
припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Ячиновської Юлiї
Михайлiвни, акцiонера Товариства у зв’язку з затвердженням цими загальними зборами нової редакцiї Статуту Товариства, пов’язаним з приведенням Статуту Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства, згiдно
з яким в Товариствi вiдсутнiй такий орган управлiння як Ревiзiйна комiсiя.
Частка, якою володiла в статутному капiталi емiтента, - 0,000096%. Пере-

53

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
бувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 25.04.2017 р. згiдно з рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв АТ «ОПЗ» вiд 25.04.2017 р.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ «ОПЗ» вiд 19.04.2018 р.
припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Богданова Олексiя Семеновича, акцiонера Товариства у зв’язку з затвердженням цими загальними
зборами нової редакцiї Статуту Товариства, пов’язаним з приведенням Статуту Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства, згiдно з яким в
Товариствi вiдсутнiй такий орган управлiння як Ревiзiйна комiсiя. Частка,
якою володiв в статутному капiталi емiтента, - 0,000096%. Перебував на
посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 25.04.2017 р. згiдно з рiшенням загальних

зборiв акцiонерiв АТ «ОПЗ» вiд 25.04.2017 р.
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
Назаренко Сергiй Миколайович
Т.в.о. Голови Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.04.20
(дата)

Приватне акцiонерне товариство
«Торгово-виробнича фiрма «Меблi»
Річна інформація
ПрАТ «Торгово-виробнича фiрма «Меблi» за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Торгово-виробнича фiрма «Меблi», 01554930, вул. Любiнська,
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за Товариство з
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код
обмеженою
та телефон емітента

вiдповiдаль
нiстю «ЕКОРИНОК», код за ЄДРПОУ

36742522, 82400,
Львівська обл., м.Стрий,
Ю.Липи , 6 (03245) 4-25-64
2. Дата розкриття повного тексту річної інфор- 23.04.18
мації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз- http://ekorynok.tdb.com.ua
міщено регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор- ПРИВАТНЕ
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - ПIДПРИЄМСТВО
підприємця), якою проведений аудит фінансо- «IНФОРМАУДИТ»,
вої звітності
31058616
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне
товариство). Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових
та позачергових зборів та у разі їх непроведення
вказуються причини, також зазначається перелік
питань, що розглядалися на загальних зборах,
особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати
розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини
6. Інформація про дивіденди. Інформація про
дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за
результатами звітного та попереднього років
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта
малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
20226.1
21366.7
Основні засоби (за залишковою вартістю)
10182.1
10805.6
Довгострокові фінансові інвестиції
8510.0
9210.0
Виробничі запаси
1039.5
1039.5
Сумарна дебіторська заборгованість
494.0
279.2
Грошові кошти та їх еквіваленти
0.5
32.4
Власний капітал
9691.9
10811.0
Статутний капітал
13500.0
13500.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (3808.1)
(2571.0)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
10000.0
10000.0
Поточні зобов’язання і забезпечення
534.2
555.7
Чистий прибуток (збиток)
(1237.1)
(1558.9)
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буд.92, м.Львiв, Залiзничний р-н, Львівська, 79054, (032) 292-75-33
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.mebli.bfg.lviv.ua

Приватне акцiонерне товариство
«Хмельницька спецiалiзована
пересувна механiчна колона 578»

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, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Хмельницька спецiалiзована пересувна механiчна колона 578»,
05392134, вул.Тернопiльська 15/1, м. Хмельницький, Хмельницька, 29000,
(0382) 672580
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.spmk-578.km.ua

Приватне акцiонерне товариство
«Iзяславський хлiбозавод»

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, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Iзяславський хлiбозавод», 00380497, вул. Жовтнева, буд.81,
м.Ізяслав, Ізяславський, Хмельницька, 30300, (03852) 4-26-14
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.hlibiz.km.ua
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство "Судноплавмісцезнаходження,
міжміський код та телефон на компанія "Укррічфлот",
00017733, 04071, м. Київ, Подільський р-н,
емітента
вул. Електриків, буд. 8, (044) 594 57 88
2. Дата розкриття повного
23.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://urf.ua/ua/akczioneram/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента
1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство
«Укропткульттовари»
1.2.Організаційно правова форма емі- Акціонерне товариство
тента
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553054
1.4.Місцезнаходження емітента
Україна, м. Кіровоград, вул. Роднікова, 88.
1.5.Міжміський код, телефон та факс (0522) 27-68-56, факс 27-71-78
емітента
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://roshenkr.com.ua/
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
1.7.Електронна поштова адреса емі- roshen.logist.kr@infocom.kr.ua
тента
1.8. Дата вчинення дії
20 квітня 2018 р.
1.9.Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення:
2.1.Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства
«Укропткульттовари» 20 квітня 2018 р. прийнято рішення про
ОБРАННЯ:
Генеральний Директор ПрАТ «Укропткульттовари» Яворський Ігор Олегович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обраний терміном
на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень
особи на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про переобрання Яворського І. О. на посаду Генерального Директора Товариства на
новий термін повноважень. Інші посади, які особа обіймала протягом
останніх п’яти років: Генеральний Директор ПАТ «УКРОПТК УЛЬТ
ТОВАРИ», Генеральний Директор ПрАТ «Укропткульттовари» (правонаступник ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»). Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:
Генеральний Директор ПрАТ «Укропткульттовари»
		
_______________ Яворський Ігор Олегович
		
/ підпис МП /

Приватне
акцiонерне товариство “УКРАЇНСЬКА
ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ”

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОня, міжміський код та телефон ВА КОМПАНIЯ", 22957885м. Київ ,
емітента
Печерський , 01133, м. Київ, бульвар
Лесi Українки, 7Б (лiтера А), офiс 157
/044/ 374 03 27, 229 01 78,
2. Дата розкриття повного тексту 20.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Ін- http://smida.gov.ua/db/
тернет, на якій розміщено регу- participant/22957885
лярну річну інформацію

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815

Приватне акціонерне товариство
«КИЙ АВIА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«КИЙ АВIА», (01130578); Україна, 01054, м. Київ, Шевченкiвський р-н,
вул. Дмитрiвська, буд.1; тел. 8 (044) 2795259.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://www.kiyavia.com/

Приватне
акціонерне товариство
«Полтавський монтажнозаготівельний завод»

Річна інформація емітента ПрАТ ПМЗЗ
за 2017 рік
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Полтавський монтажно-заготівельний завод», 13936000, 36009, м.Полтава, вул.Зіньківська, 52, (0532)64-11-82.
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018р.
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://13936000.bs1998.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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ, місТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВцезнаходження, міжміський
СІЛЬРИБГОСП»; 00476688;
код та телефон емітента
Україна, 09132, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2-А; (0456) 388-340
2. Дата розкриття повного
20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://www.unives-funds.com.ua/ukr/
Інтернет, на якій розміщено
partners/rybhoz/index.html
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАГАЗИН 450»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- СТВО «МАГАЗИН 450», 21579518,
ня, міжміський код та телефон
просп. Науки, 8, м. Київ, Голосіївемітента
ський, 03039, (044)- 3710235
2. Дата розкриття повного тексту 20.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://m450.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне
товариство «Запорізький автомобілебудівний завод»

2. Код за ЄДРПОУ - 25480917
3. Місцезнаходження – проспект Соборний, 8, м. Запоріжжя, 69600
4. Міжміський код, телефон та факс – (061)286-04-21 (т/ф)
5. Електронна поштова адреса – opcb@zaz.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.avtozaz.com/ua/patzaz.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
N
Дата прийняття
Гранична
Вартість
Співвідношення
з/п
рішення
сукупність
активів
граничної
вартості
емітента за сукупності вартості
правочинів
даними
правочинів до
(тис. грн)
останньої
вартості активів
річної
емітента за
фінансової даними останньої
звітності
річної фінансової
(тис. грн)
звітності
(у відсотках)
1
2
3
4
5
1
20.04.2018
5 245 192,6
1 076 223
487,37042
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2018;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні
збори;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: значні
правочини, предметом яких є майно або послуги на умовах, визначених
Наглядовою Радою Товариства; Ринкова вартість майна або послуг, що
будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення;
Ринкова вартість майна або послуг перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності але загальний сукупний розмір яких не перевищує еквівалент 200 000 000,00
(двісті мільйонів) доларів США;
Гранична сукупність вартості правочинів: 5 245 192,6 тис. грн
(26,225963х200000000);
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1076223 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 487,37042%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 505683;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 505 863;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:
505 863;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
2
20.04.2018
7 867 788,9
1 076 223
731,05564
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2018;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні
збори;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кредитні договори/договори запозичення з фінансовими установами на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: загальний сукупний розмір не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США;
Гранична сукупність вартості правочинів: 7 867 788,9 тис. грн
(26,225963х300000000);
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1076223 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 731,05564%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 505683;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах:505863;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення:
505863;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення: 0.
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3
20.04.2018
1 000 000
1 076 223
92,91755
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2018;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні
збори;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості
майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: майно, що передається в заставу
(іпотеку), на суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) грн;
Гранична сукупність вартості правочинів: 1 000 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 076 223 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 92,91755%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 505683;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 505683; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 505683;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
4
20.04.2018
2 000 000
1 076 223
185,83509
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2018;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні
збори;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з
фінансовими установами за зобов’язаннями третіх осіб на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: загальний сукупний розмір майна,
що передається в заставу на суму, що не перевищує 2 000 000 000,00
(два мільярда) гривень;
Гранична сукупність вартості правочинів: 2 000 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 076 223 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 185,83509%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 505683;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 505683; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 505683;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
5
20.04.2018
7 000 000
1 076 223
650,42282
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2018;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні
збори;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: загальний сукупний розмір не перевищує 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) гривень;
Гранична сукупність вартості правочинів: 7 000 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 076 223 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 650,42282%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 505683;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 505683; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 505683;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління
М.М. Євдокименко
Найменування посади
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
			
М.П.
20.04.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Запорізький автомобілебудівний завод»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство «Запорізький автомобілебудівний завод»
2. Код за ЄДРПОУ - 25480917
3. Місцезнаходження – проспект Соборний, 8, м. Запоріжжя, 69600
4. Міжміський код, телефон та факс – (061)286-04-21 (т/ф)
5. Електронна поштова адреса – opcb@zaz.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.avtozaz.com/ua/
patzaz.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ:
зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Рішенням річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2018 №30) з
20 квітня 2018 року припинено повноваження Голови Наглядової Козіса Олександра Миколайовича. Фізичною особою не надано згоди на
розкриття паспортних даних. Припинення повноважень здійснено у
зв’язку з закінченням строку повноважень та переобранням складу Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація». Особа перебувала на посаді з
20.04.2017.
Рішенням річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2018 №30) з
20 квітня 2018 року припинено повноваження Члена Наглядової Ради
Бей Наталії Олександрівни. Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Припинення повноважень здійснено у зв’язку
з закінченням строку повноважень та переобранням складу Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація». Особа перебувала на посаді з
20.04.2017.
Рішенням річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2018 №30) з
20 квітня 2018 року припинено повноваження Члена Наглядової Ради
Папашева Олега Хайрулловича. Фізичною особою не надано згоди на
розкриття паспортних даних. Припинення повноважень здійснено у
зв’язку з закінченням строку повноважень та переобранням складу Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація». Особа перебувала на посаді з
20.04.2017.
Рішенням річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2018 №30) з
20 квітня 2018 року припинено повноваження Члена Наглядової Ради
Кузнецової Світлани Вікторівни. Фізичною особою не надано згоди на
розкриття паспортних даних. Припинення повноважень здійснено у
зв’язку з закінченням строку повноважень та переобранням складу Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Незалежний директор. Особа перебувала на посаді з 20.04.2017.
Рішенням річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2018 №30) з
20 квітня 2018 року припинено повноваження Члена Наглядової Ради
Корнєєва Євгена Сергійовича. Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Припинення повноважень здійснено у зв’язку
з закінченням строку повноважень та переобранням складу Наглядової
ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини немає. Незалежний директор. Особа перебувала на
посаді з 20.04.2017.
Рішенням річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2018 №30)
Папашева Олега Хайрулловича, обрано Членом Наглядової Ради з
20 квітня 2018 року. Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Обрання здійснено у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Особа обрана на посаду на три роки. Інші посади, які
обіймала особа: Заступник Голови Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0
грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».
Рішенням річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2018 №30)
Бей Наталію Олександрівну, обрано Членом Наглядової Ради з 20 квітня
2018 року. Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних

даних. Обрання здійснено у зв’язку з переобранням складу Наглядової
ради. Особа обрана на посаду на три роки. Інші посади, які обіймала
особа: Заступник Голови Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Представник
акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».
Рішенням річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2018 №30)
Козіса Олександра Миколайовича, обрано Членом Наглядової Ради з
20 квітня 2018 року. Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Обрання здійснено у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Особа обрана на посаду на три роки. Інші посади, які обіймала особа: Голова Правління. Володіє часткою в статутному капіталі
емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».
Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 20.04.2018 №20/04/2018-1)
Козіса Олександра Миколайовича, обрано Головою Наглядової Ради з
20.04.2018 року. Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Обрання здійснено у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради за рішенням річних Загальних зборів (Протокол від
20.04.2018 №30). Особа обрана на посаду на три роки. Інші посади, які
обіймала особа: Голова Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Представник
акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».
Рішенням річних Загальних зборів (Протокол від 20.04.2018 №30) з
20 квітня 2018 року припинено повноваження Голови Ревізійної комісії
Шарвадзе Наталії Зауріївни. Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Припинення повноважень здійснено у зв’язку
з переобранням складу Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 22.04.2015.
Рішенням річних Загальних зборів (Протокол від 20.04.2018 №30) з
20 квітня 2018 року припинено повноваження Члена Ревізійної комісії
Вертійової Антоніни Дмитрівни. Фізичною особою не надано згоди на
розкриття паспортних даних. Припинення повноважень здійснено у
зв’язку з переобранням складу Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі
0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Особа перебувала на посаді з 22.04.2015.
Рішенням річних Загальних зборів (Протокол від 20.04.2018 №30)
Шарвадзе Наталію Зауріївну, обрано Членом Ревізійної комісії з
20.04.2018. Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних
даних. Обрання здійснено у зв’язку з переобранням складу Ревізійної
комісії. Особа обрана на посаду на три роки. Інші посади, які обіймала
особа: Голова Правління, Заступник Голови Правління. Володіє часткою
в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Рішенням річних Загальних зборів (Протокол від 20.04.2018 №30)
Вертійову Антоніну Дмитрівну, обрано Членом Ревізійної комісії з
20.04.2018. Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних
даних. Обрання здійснено у зв’язку з переобранням складу Ревізійної
комісії. Особа обрана на посаду на три роки. Інші посади, які обіймала
особа: Член-дирекції-головний бухгалтер. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Рішенням Ревізійної комісії (Протокол від 20.04.2018) Шарвадзе Наталію Зауріївну, обрано Головою Ревізійної комісії з 20.04.2018. Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Обрання
здійснено у зв’язку з переобранням складу Ревізійної комісії за рішенням річних Загальних зборів (Протокол від 20.04.2018 №30). Особа обрана на посаду на три роки. Інші посади, які обіймала особа: Голова
Правління, Заступник Голови Правління. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління
М.М. Євдокименко
Найменування посади
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
			
М.П.
20.04.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
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 «РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00379643
3. Місцезнаходження: 42006, Сумська обл., м. Ромни, вул. Прокопенка, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05448) 3-10-56
(05448) 3-10-56
5. Електронна поштова адреса: romxlibcomb@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://romxlibcomb.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (надалі – емітент) від 20.04.2018 року (протокол №1 від 20.04.2018 року),
відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:
- припинено повноваження голови наглядової ради емітента - Іваницького В’ячеслава Маркусовича (згоди на розкриття паспортних даних
не надано) в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього
складу наглядової ради емітента та обранням нового складу наглядової
ради емітента. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента
не володіє. На зазначеній посаді перебував – з 28.10.2010 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має;
- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Саєнка
Олександра Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано)
в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу наглядової ради емітента та обранням нового складу наглядової ради емітента. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в
розмірі 1 030 297 простих іменних акцій, що дорівнює 92,812191% розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю
257 574,25 грн. На зазначеній посаді перебував – з 15.07.2003 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має;
- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Козюренка Володимира Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу наглядової ради емітента та обранням нового складу
наглядової ради емітента. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 10 простих іменних акцій, що дорівнює
0,0009% розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною
вартістю 2,50 грн. На зазначеній посаді перебував – з 17.03.2006 року.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
- припинено повноваження голови ревізійної комісії емітента - Кібець Світлани Володимирівни (згоди на розкриття паспортних даних
не надано) в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього
складу ревізійної комісії та запровадженням посади ревізора емітента.
Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 380 простих іменних акцій, що дорівнює 0,034231% розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 95 грн. На зазначеній посаді перебувала – з 15.07.2003 року. Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість посадової особи повноваження якої припинено на цю посаду нікого не обрано;
- припинено повноваження члена ревізійної комісії емітента - Загурської Оксани Олексіївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу
ревізійної комісії та запровадженням посади ревізора емітента. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі
10 простих іменних акцій, що дорівнює 0,0009% розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 2,50 грн. На зазначеній
посаді перебувала – з 17.03.2006 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість посадової особи повноваження якої припинено на цю посаду нікого не обрано;
- припинено повноваження члена ревізійної комісії емітента - Бондаренко Віолетти Леонідівни (згоди на розкриття паспортних даних не
надано) в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього
складу ревізійної комісії та запровадженням посади ревізора емітента. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не воло-
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діє. На зазначеній посаді перебувала – з 25.04.2012 року. Посадова
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Замість посадової особи повноваження якої припинено на цю посаду
нікого не обрано;
- обрано членом наглядової ради емітента – Хижого Василя Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з
необхідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з
20.04.2018 року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Протягом
останніх п’яти років посадова особа займала посади: начальник фінансового відділу ТОВ «УКРАГРОІНВЕСТ», головний казначей ТОВ «БІГДАК». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Член наглядової ради є незалежним директором емітента;
- обрано членом наглядової ради емітента - Саєнка Олександра Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 20.04.2018
року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа
володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 1 030 297 простих іменних акцій, що дорівнює 92,812191% розміру статутного капіталу
емітента, загальною номінальною вартістю 257 574,25 грн. Протягом
останніх п’яти років посадова особа займала посади: генеральний директор ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів», директор
ТОВ «Ромни-хліб», член наглядової ради ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика», член наглядової ради емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член наглядової ради є акціонером емітента;
- обрано членом наглядової ради емітента - Кібець Світлану Володимирівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 20.04.2018
року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа
володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 380 простих
іменних акцій, що дорівнює 0,034231 % розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 95 грн. Протягом останніх п’яти
років посадова особа займала посади: головний бухгалтер ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів», головний бухгалтер ТОВ «Ромнихліб», голова ревізійної комісії емітента, голова ревізійної комісії
ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член наглядової
ради є акціонером емітента;
- обрано ревізором емітента - Віктор Олену Володимирівну (згоди на
розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з запровадження посади ревізора емітента та необхідністю обрання ревізора емітента, з
20.04.2018 року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Протягом
останніх п’яти років посадова особа займала посади: заступник фінансового директора ТОВ «Українські аграрні інвестиції», фінансовий директор ТОВ «БІГДАК». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На підставі рішення наглядової ради емітента від 20.04.2018 року
(протокол №5 від 20.04.2018 року), відбулися зміни в складі посадових
осіб емітента, а саме:
- обрано голову наглядової ради емітента - Саєнка Олександра Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю обрання голови наглядової ради емітента, з 20.04.2018 року.
Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 1 030 297 простих
іменних акцій, що дорівнює 92,812191% розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 257 574,25 грн. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала посади: генеральний директор
ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів», директор ТОВ «Ромнихліб», член наглядової ради ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика»,
член наглядової ради емітента. Посадова особа непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Голова наглядової ради є акціонером емітента.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління
____________
В.Б. Демідов
			
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
			
М.П.
					
20.04.2018 року
					
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне
акціонерне товариство
«Український науково-дослідний
інститут авіаційної технології»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».
2.Код за ЄДРПОУ – 14308552
3.Місцезнаходження – вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080
4.Міжміський код, телефон та факс – (044)463-75-75, 482-55-73
5.Електронна поштова адреса – info@ukrniat.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації – www.ukrniat.pat.ua
7.Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(АТ УкрНДІАТ), які відбулися 20 квітня 2018 року (протокол №25), прийнято рішення обрати Кривова Георгія Олексійовича Головою правління
АТ УкрНДІАТ терміном на 5 (п’ять) років в зв’язку із закінченням його повноважень відповідно до Статуту.
Кривов Г.О. більше 33 років очолює Науково-дослідний інститут авіаційної технології: з 1984-1991р.р. – начальник Української філії НДІ авіаційної технології Міністерства авіаційної промисловості СРСР, м. Київ; з
1991- директор Українського науково-дослідного інституту авіаційної технології; з 1994р. – Голова правління Відкритого акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», з
2011р. – Голова правління Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»; з 2013р. – Голова правління – Генеральний директор Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».
Частка, якою володіє у статутному капіталі емітента, становить
5,551%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
заборона обіймати певні посади та займатися певною діяльністю відсутня. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правління Генеральний директор АТ УкрНДІАТ
Г.О.Кривов

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу II)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ акціонерне
товариство «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП».

2. Код за ЄДРПОУ: 00476688.
3. Місцезнаходження: 09132, Київська обл., Білоцерківський р-н,
с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2-А.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0456) 38-83-40.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.unives-funds.com.ua/ukr/
partners/rybhoz/index.html
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
2. Текст повідомлення
20.04.2018 року на чергових Загальних зборах акціонерів (далі по тексту –
«Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» (далі по тексту – «Товариство») було прийнято наступне рішення
(оформлене Протоколом Зборів № 22 від 20.04.2018 року) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (в тому числі, стосовно яких існує
заінтересованість):
Попередньо схвалити значні правочини (в тому числі, стосовно яких існує
заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з
моменту проведення цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства; характер правочинів: правочини купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна,
поставки, найму, користування, позички, підряду, перевезення, транспортного
експедирування, позики, кредиту, страхування, комісії, доручення, банківського
вкладу, зберігання, застави, іпотеки, договори про надання послуг, управління
майном, переведення боргу, уступки права вимоги, комерційної концесії; гранична сукупна вартість значних правочинів 10 000 000,00 (десять мільйонів)
гривень. Правочини, які відповідно до Статуту Товариства вчиняються за рішенням Наглядової ради, можуть бути вчинені лише за наявності відповідного
рішення Наглядової ради, навіть якщо вони відповідають критеріям, викладеним вище у цьому рішенні чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності
– 1 051 400,00 гривень. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 951,112802%. Загальна кількість голосуючих акцій – 1 466 033 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах – 1 466 033 штук;
«за» прийняття даного рішення проголосувало 1 466 033 голосуючих акцій, що
становить 100% від тих, що прийняли участь у Зборах, «проти» – немає.
3. Підписи
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади:
Генеральний директор ______________
Печонкін А.О.
23.04.2018 року

Публічне акціонерне товариство
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».
2.Код за ЄДРПОУ – 14308552
3.Місцезнаходження – вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080
4.Міжміський код, телефон та факс – (044)463-75-75, 482-55-73
5.Електронна поштова адреса – info@ukrniat.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації – www.ukrniat.pat.ua
7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», які відбулися 20 квітня 2018 року (протокол №25), прийнято рішення про надання
згоди на вчинення Товариством значного правочину, зокрема договору
оренди з Приватним акціонерним товариством «Авіакомпанія «Українські
вертольоти».

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 48 158 тис.грн.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності – 87 091 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину,
до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 55,3%.
Загальна кількість голосуючих акцій – 98 327 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних
зборах – 95 501 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття –
57 723 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ПРОТИ» прийняття рішення – 0 шт.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством, Статутом Товариства не визначені.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління Генеральний директор АТ УкрНДІАТ
Г.О.Кривов
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
«РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00379643
3. Місцезнаходження: 42006, Сумська обл., м. Ромни, вул. Прокопенка, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05448) 3-10-56
(05448) 3-10-56
5. Електронна поштова адреса: romxlibcomb@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://romxlibcomb.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (надалі – емітент) від 20.04.2018 року (протокол №1 від 20.04.2018 року), прийнято
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,
а саме: попередньо надано згоду на вчинення емітентом значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися емітентом
протягом не більш 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю 300 000 тис.грн., предметом (характером)
яких є:
- одержання емітентом кредитів/позик (прийняття грошових
зобов’язань), гарантій та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) емітента в
заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) емітента та/або забезпечення
зобов’язань будь-яких третіх осіб;
- придбання емітентом оборотних засобів для здійснення господарської діяльності, включаючи товари, сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, тару та інше майно;
- реалізація емітентом виробленої продукції;
- продаж основних засобів;
- придбання рухомого/нерухомого майна.
Надано наглядовій раді емітента повноваження без додаткового рішення загальних зборів акціонерів емітента:
- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами
та доповненнями, які будуть укладатись емітентом протягом 1 (одного)
року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, вартістю більше
ніж 25 відсотків вартості активів емітента за даними його останньої річної
фінансової звітності;
- надавати згоду (погодження) на укладання головою правління або
особою, що виконує його обов’язки, значних правочинів з усіма змінами
та доповненнями до них, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів емітента за даними його останньої річної фінансової звітності.
Уповноважити голову правління емітента або особу, що виконує його
обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних
зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені
емітента значних правочинів, рішення про попереднє надання згоди на
вчинення яких надано цими загальними зборами акціонерів, виключно
на підставі погоджених з наглядовою радою емітента рішень про їх укладення.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фінансової звітності становить 1 509 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 19 880,72%.
Загальна кількість голосуючих акцій – 1 030 307 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1 030 307
штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазначеного рішення – 1 030 307 штук, кількість голосуючих акцій, що
проголосували «проти» прийняття вищезазначеного рішення - 0 штук.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління
____________
В.Б. Демідов
		
(підпис) 		
(ініціали та прізвище керівника)
		
М.П.
					
20.04.2018 року
					
(дата)
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Приватне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
акцiонерне товариміжміський код та телефон емітента

ство "Завод "Кузня
на Рибальському",

14312364м. Київ , Подiльський,
04176, м.Київ, вул.Електрикiв,26
(044)351-77-00,
20.04.2018

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, https://zkr.com.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау- ТОВ "АФ ВIТА ПОШТОВА",
диторської фірми (П. І. Б. аудитора - 33543270 Аудиторська фiрма
фізичної особи - підприємця), якою "ВIТА ПОШТОВА",О.В.Кулiченко,
проведений аудит фінансової звітності 33543270
5. Інформація про загальні збори 18.04.2018
(розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди. Рішення не приймалось
За результатами
За результатами періоду,
звітнього періоду
що передував звітньому
за простими за привілеза
за привілейоакціями
йованими простими ваними акціями
акціями
акціями
Сума нарахова0
0
0
0
них дивідендів,
грн.
Нарахувані
0
0
0
0
дивіденди на
одну акцію, грн.
Сума виплаче0
0
0
0
них дивідендів,
грн.
Дата складання
переліку осіб,
які мають право
на отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів
Опис
Чистий прибуток, у розмiрi 18 621 тис. грн., отриманий
Товариством у 2017 р., розподiлити наступним чином:
95 % чистого прибутку, залишити у розпорядженнi
Товариства. 5% чистого прибутку, направити на
формування резервного капiталу. Дивiденди не
нараховувати та не сплачувати.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1812948
1024518
Основні засоби (за залишковою вартістю)
275742
260548
Довгострокові фінансові інвестиції
22192
22192
Запаси
467316
257643
Сумарна дебіторська заборгованість
290604
135060
Грошові кошти та їх еквіваленти
627412
283552
Власний капітал
304436
162981
Статутний капітал
168087
168087
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
4429
-39866
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
103503
109077
Поточні зобов'язання і забезпечення
1405009
752460
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
5.42830
2.47730
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 5.342830
2.47730
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3430354
3430354
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
протягом звітного періоду у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАРВАПРОМТАРА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРВАПРОМТАРА»; 2.Код за ЄДРПОУ:
25570365; 3.Місцезнаходження: 77422 с.Ямниця,Тисменицький район,
Івано-Франківська область.; 4.Міжміський код, телефон та факс:
0342506871; 5.Електронна поштова адреса: reestock@ivf.ukrpack.net;
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: bpt.prat.ua; 7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення. Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв було прийнято 20.04.2018 року рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Барвапромтара». Затверджено значнi правочини,
якi були вчиненi Товариством в перiод з 21.04.17р. до 20.04.18р. для
закупiвлi сировини i матерiалiв, необхiдних для виробництва продукцiї,
ринкова вартiсть яких становить 12000 тис. грн.
1. Оплата за сталь рулонну холоднокатану (договiр №14/1 вiд
03.01.15р.з ТОВ «Барваснабзбут»): ринкова вартість 10100 тис.грн. Гранична сукупнiсть вартостi правочину 10100 тис.грн.; вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 6126,1 тис.грн.;
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 164,9%.
2. Орендна плата за основнi фонди (договiр №01 вiд 02.01.15р.з
ПАТ «Завод ТОС «Барва»): ринкова вартість 1900 тис.грн. Гранична
сукупнiсть вартостi правочину 1900 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 6126,1 тис.грн.;
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 31%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 54000; кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 54000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»: 54000, «проти»: 0.
III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор Бойчук Юрiй Андрiйович.
20.04.2018р.

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАРВАПРОМТАРА»

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
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРВАПРОМТАРА»; 25570365; 77422, Iвано-Франкiвська обл.
Тисменицький район, с.Ямниця; 0342)506872
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 20.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: bpt.prat.ua

Приватне
акціонерне товариство
«Ринок «Оболонь»

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні
Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Ринок
«Оболонь»
Код за ЄДРПОУ
05588015
Місцезнаходження, телефон: 04214, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41;
тел (044)414-46-00
Адреса сторінки в мережі
obolon.emitent.org.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну інформацію
Найменування, код за
Товариство з обмеженою відповідальЄДРПОУ аудиторської фірми ністю «СМАРТ АУДИТ», ЄДРПОУ 38779546

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАРВАПРОМТАРА»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРВАПРОМТАРА»;
2.Код за ЄДРПОУ: 25570365;
3.Місцезнаходження: 77422 с.Ямниця ,Тисменицький район, ІваноФранківська область.;
4.Міжміський код, телефон та факс: 0342506871;
5.Електронна поштова адреса: reestock@ivf.ukrpack.net;
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: bpt.prat.ua;
7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення. Рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв було прийнято 20.04.2018 року рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Барвапромтара». Надати попередню
згоду на вчинення значних правочинiв Товариством протягом одного року
з дати прийняття даного рiшення, характер яких пов’язаний з фiнансовогосподарською дiяльнiстю Товариства. Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством в перiод з 20.04.2018р. до
20.04.2019р., надавши право директору витрачати кошти для закупiвлi
сировини i матерiалiв, необхiдних для виробництва продукцiї, з граничною сукупною вартiстю до 30000 тис.грн. Гранична сукупнiсть вартостi
правочинiв- 30000 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi- 6126,1 тис.грн.; спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi 489,7%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 54000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у загальних зборах: 54000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
«за»: 54000, «проти»: 0.
III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор Бойчук Юрiй Андрiйович.
20.04.2018р.

Річна інформація емітента цінних паперів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОНКОРД ФІНАНС»

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ,
"КОНКОРД ФIНАНС", 33517633 Дніпропемісцезнаходження,
тровська, Шевченкiвський, 49000,
міжміський код та телефон м. Днiпро, вул. Героїв Сталiнграда, буд.1,
емітента
(099) 5331662
2. Дата розкриття повного
23.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі concordfinans.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОЄДРПОУ аудиторської
ВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА
фірми, якою проведений
«АУДИТ-МЕНЕДЖЕР» 40949336
аудит фінансової звітності:
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
92251.1
92212.6
Незавершені капітальні інвестиції
67419.6
67419.6
Основні засоби (за залишковою вартістю)
24643.6
24643.6
Довгострокові фінансові інвестиції
100.0
100.0
Сумарна дебіторська заборгованість
79.6
48.4
Грошові кошти та їх еквіваленти
8.3
1.0
Власний капітал
17837.2
17863.6
Статутний капітал
15000.00
15000.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -7253.2
-7226.8
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
74413.9
74349.0
Чистий прибуток (збиток)
-26.4
-7.9
Директор Сухін Олександр Миколайович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО "ЛУЦЬКЕ
АВIАПIДПРИЄМСТВО"

13363879
43003, м. Луцьк, Аеропорт
0332789323 0332789348
avialutsk@emitent.net.ua
https://smida.gov.ua/site/13363879/

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Припинено повноваження Голови Наглядової ради Байцима Василя Федоровича. Акціями не володіє. Підстава: закінчення терміну повноважень,
пп. 9.2.2.16; 9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Згода на оприлюднення паспортних даних відсутня. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 21.04.2017р. по 20.04.2018р.
Припинено повноваження члена Наглядової ради Герилiва Дмитра Васильовича. Володiє 33,781107 % акцiй. Пiдстава: закiнчення термiну повноважень, пп. 9.2.2.16; 9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Згода на оприлюднення паспортних даних вiдсутня. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини. Перебував на посадi з 21.04.2017р. по 20.04.2018р.
Припинено повноваження члена Наглядової ради Омельчука Сергiя Васильовича. Акцiями не володiє. Пiдстава: закiнчення термiну повноважень,
пп. 9.2.2.16; 9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Згода на оприлюднення паспортних даних вiдсутня. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 21.04.2017р. по 20.04.2018р.
Припинено повноваження члена Наглядової ради Пахольчука Вiталiя
Дмитровича. Акцiями не володiє. Пiдстава: закiнчення термiну повноважень,
пп. 9.2.2.16; 9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Згода на оприлюднення паспортних даних вiдсутня. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 21.04.2017р. по 20.04.2018р.
Припинено повноваження члена Наглядової ради Пшеничних Iрини
Василiвни. Володiє 33,7811 % акцiй. Пiдстава: закiнчення термiну повноважень, пп. 9.2.2.16; 9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Згода на оприлюднення паспортних даних вiдсутня. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини. Перебував на посадi з 21.04.2017р. по 20.04.2018р.
Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018р. протокол № 13,
рiшення Наглядової ради вiд 20.04.2018р. протокол № 01. Обрано Головою
Наглядової ради Байцим Василь Федорович. Акцiями не володiє. Пiдстава:
пп. 9.2.2.16; 9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Згода на оприлюднення паспортних даних вiдсутня. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Обрано на 3 роки. Останнi 5 рокiв обiймав посаду ректора iнституту
урбанiстики Нацiонального унiверситету iм. В.I. Вернадського.
Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018р. протокол № 18. Обрано членом Наглядової ради Герилiв Дмитро Васильович. Володiє
33,781107 % акцiй. Пiдстава: пп. 9.2.2.16; 9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Згода на
оприлюднення паспортних даних вiдсутня. Вiдсутня непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини. Обрано на 3 рiки. Останнi 5 рокiв обiймав посаду директора комерцiйний ТЗОВ «Грiнпарк»
Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018р. протокол № 13. Обрано членом Наглядової ради Омельчук Сергiй Васильович. Акцiями не
володiє. Пiдстава: пп. 9.2.2.16; 9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Згода на оприлюднення паспортних даних вiдсутня. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi
та посадовi злочини. Обрано на 3 роки. Останнi 5 рокiв обiймав посади: заступник директора департаменту економiчної полiтики, начальник вiддiлу
iнвестицiйної полiтики Виконкому Луцької мiської ради.
Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2017р. протокол № 12. Обрано членом Наглядової ради Пахольчук Вiталiй Дмитрович. Акцiями не
володiє. Пiдстава: пп. 9.2.2.16; 9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Згода на оприлюднення паспортних даних вiдсутня. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi
та посадовi злочини. Обрано на 3 роки. Останнi 5 рокiв обiймав посади: Старший науковий спiвробiтник лабораторiї освоєння технологiй вирощування
картоплi Волинська ДСГДС IСГЗП НААН України, Директор ТЗОВ «Волинський дослiдний природничий центр»
Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2017р. протокол № 12. Обрано членом Наглядової ради Пшеничних Iрина Василiвна. Володiє
33,781107 % акцiй. Пiдстава: пп. 9.2.2.16; 9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Згода на
оприлюднення паспортних даних вiдсутня. Вiдсутня непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини. Обрано на 3 роки. Останнi 5 рокiв обiймала
посаду: менеджер з адмiнiстративної дiяльностi Пiдприємства «Сента».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння
__________
Герилiв Василь Федорович
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Приватне акціонерне товариство
ідентифікаційний код згідно з
"Пересувна механізована колона
Єдиним державним реєстром
№ 54", 01037117, вул. Київська,
юридичних осіб, фізичних осіб - під- 17, м. Вишневе, Києвоприємців та громадських формуСвятошинський р-н., Київська,
вань, місцезнаходження, міжміський 08132, (044) 594-21-28
код та телефон емітента
2. Дата розкриття повного тексту
19.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://01037117.smida.gov.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Товариство з обмеженою
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора відповідальністю "Міжнародний
- фізичної особи - підприємця), якою інститут аудиту", 21512649
проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори проводились 20.04.2017р. Збори проводились за
ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицію по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання, що розглядались на загальних зборах:
1. Обрання Голови зборів, секретаря та Лічильної комісії. Затвердження
регламенту зборів (Обрано Голову зборів, секретаря та Лічильну комісію.
Затвердження регламенту зборів). 2. Розгляд та затвердження річного
звіту правління Товариства за 2016 рік (Визнати роботу правління Товариства задовільною та затвердити річний звіт правління Товариства за
2016 рік). 3. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства
за 2016 рік. (Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною та
затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік). 4. Розгляд та
затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік (Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік). 5. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік (Затвердити фінансову звітність
Товариства за 2016 рік). 6. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2016
році (За результатами діяльності у 2016 році направити прибуток Товариства на покриття збитків минулих періодів). 7. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції у
зв'язку зі змінами, що відбулися в законодавстві (Затвердили нову редакцію Статуту). 8. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду
Товариства та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства
у новій редакції у зв'язку зі змінами, що відбулися в законодавстві (Затвердили нову редакцію Положення). 9. Про припинення повноважень
членів Наглядової ради Товариства (Припинено повноваження членів
Наглядової ради). 10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства,
затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами наглядової ради (Обрано новий склад Наглядової
ради. Затверджено умови договорів. Уповноважено підписати договору
Голові правління). 11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства
(Обрано Ревізійну комісію)
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
42080,4
43354,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)
27202,8
28400,2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
255,0
254
Сумарна дебіторська заборгованість
8477,9
8589,8
Гроші та їх еквіваленти
164,5
74,4
Власний капітал
(13674,5) (13938,8)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
3000,0
3000,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(17228,0) (17492,3)
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансуван10,7
10,7
ня та забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
5744,2
57282,3
Чистий прибуток (збиток)
264,3
271,8
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «САД ПОДІЛЛЯ», 00414291, Жовтнева, 12, с.
міжміський код та телефон емітента:

Пеньківка, Шаргородський, Вінницька, 23521, 04344 3-76-80
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: ttp:/sadpodilya.at.ua //
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556
5. Інформація про загальні збори 22.04.2017 чергові
Порядок денний : 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2.3віт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р. та перспективи діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства.
З. Звіт Наглядової ради за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4.Звіт Ревізійної комісії за 2016 р. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження висновку аудитора щодо річного звіту товариства за
2016 р. б. Затвердження річного звіту товариства за 2016р. 7.Розподіл
прибутку від фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р.
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів
наглядової ради. 9.Обрання членів наглядової ради. 10.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
11. Обрання членів ревізійної комісії.
Результати розгляду питань порядку денного: 1.Вирішили : доручити
виконання функцій лічильної комісії наступним особам: Вороненька Галина Віталіївна, Мазур Ольга Іванівна, Тарасенко Ніна Василівна. 2. Затвердити звіт директора про результати фінансово- господарської діяльності товариства за 2016 р. та перспективи діяльності на 2017 рік.
3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016р. 4.Вирішили : Затвердити
звіт Ревізійної комісії за 2016р. 5.Вирішили : Затвердити висновки аудитора щодо річного звіту товариства за 2016 р. б. Вирішили : Затвердити річний звіт товариства за 2016 р.7.Вирішили: - прибуток за 2016 рік використати на покриття збитків минулих років в сумі 1206 тис. грн., на розвиток
підприємства 2495 тис. грн.. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не
виплачувати.8.Вирішили - 3 метою приведення діяльності Товариства у
відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради:
Хмельовського Віталія Андрійовича-голови наглядової ради, Добровольського Л.Ф.-члена наглядової ради, Литвиненко О.В.-члена наглядової
ради.9.Вирішили - Обрати членами наглядової ради ПАТ «САД ПОДІЛЛЯ»: Хмельовського Віталія Андрійовича, Добровольського Леоніда Федоровича, Литвиненко Олену Віталіївну, Хмельовську Наталію Віталіївну,
Пльонсака Віктора Леонідовича. 10.Вирішили - Достроково припинити
повноваження голови та членів Ревізійної комісії: Курдибаха Олександра
Францовича-голови ревізійної комісії, Чепкого Віктора Івановича-члена
ревізійної комісії, Казьмірчука Анатолія Івановича-члена ревізійної
комісії.11. Вирішили - Обрати членами Ревізійної комісії Чепкого Віктора
Івановича; ,Казьмірчука Анатолія Івановича,; Пшука Сергія Миколайовича. .Пропозиції до переліку питань до порядку денного не надходили. Позачергові збори у звітному році не скликались.6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось.

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС»

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, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС», 13677276,
02222 м.Київ вул. Закревського,22, (044) 545-13-44
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: https://smida.gov.ua/site/13677276/

Річна інформація емітента цінних паперів

Публiчне акцiонерне товариство
«Електронмаш»

за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Публiчне акцiонерне товариство
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, "Електронмаш" 00227399,
міжміський код та телефон
Чернівецька обл.,
емітента
Першотравневий,р-н, 58018,
м. Чернiвцi, вул. Головна, 265А,
т. (0372)550633, (0372)550637
2. Дата розкриття повного тексту 24.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.elmash.cv.ua
нет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою
аудиторської фірми (П. І. Б. аудито- вiдповiдальнiстю "Аудиторська
ра - фізичної особи - підприємця), фiрма "Юрек-Аудит"
якою проведений аудит фінансової 22841651
звітності
5. Інформація про загальні збори Черговi та позачерговi загальнi
(розділ заповнюється у випадку, якщо збори акцiонерiв на протязi 2017
емітент - акціонерне товариство)
року не проводились.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного та
попереднього років рішення щодо
виплати дивiдендів 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
12545
12239
Незавершені капітальні інвестиції
1188
0
Основні засоби (за залишковою вартістю)
8602
8925
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
115
844
Сумарна дебіторська заборгованість
2265
2137
Грошові кошти та їх еквіваленти
375
333
Власний капітал
11264
11241
Статутний капітал
2686
2686
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-447
-470
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
257
215
Поточні зобов'язання і забезпечення
1024
783
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0
0
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
10741940
10741940
Цінні папери власних загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних 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
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО "УМАНЬмісцезнаходження, міжміський
ФЕРММАШ", 05765888Черкаська ,
код та телефон емітента
-, 20300, м. Умань, вул. Енергетична, 21
04744 48306,
2. Дата розкриття повного
23.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
fermmash.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Український головний проектно-розвiдувальний та
науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
ПАТ «Укрводпроект»
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство
емітента
«Український головний проектнорозвiдувальний та науково-дослiдний
iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва»
2. Код за ЄДРПОУ
01035101
3. Місцезнаходження
03035, м.Київ, Митрополита Василя
Липкiвського,45
4. Міжміський код, телефон та (044)2487016 (044)2440421
факс
5. Електронна поштова адреса uvp@uvp-kiev.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.uvp-kiev.com.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
20 квiтня 2018 року рiшенням загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укр
водпроект» (Протокол № 24) акцiонер Величко Свiтлана Вiталiївна
звiльнена з посади Голови Наглядової ради ПАТ «Укрводпроект».
Пiдставою для звiльнення iз займаної посади є закiнчення строку перебування на займанiй посадi та у зв’язку iз змiною типу Товариства. Перебувала на посадi Голови Наглядової Ради з 14.04.2017 р. по 13.04.2018 р.
Володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у розмiрi 24,8747%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на
розкриття паспортних даних не надала.
20 квiтня 2018 року рiшенням загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укр
водпроект» (Протокол № 24) акцiонер Юрченко Юлiя Петрiвна звiльнена з
посади Члена Наглядової Ради ПАТ «Укрводпроект». Пiдставою для
звiльнення iз займаної посади є закiнчення строку перебування на
займанiй посадi та у зв’язку iз змiною типу Товариства. Перебувала на
посадi Члена Наглядової Ради з 14.04.2017 р. по 13.04.2018 р. Володiє
часткою у Статутному капiталi Товариства у розмiрi 5,0907%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
20 квiтня 2018 року рiшенням загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укр
водпроект» (Протокол № 24) акцiонер Маркiн Володимир Володимирович
звiльнений з посади Члена Наглядової Ради ПАТ «Укрводпроект».
Пiдставою для звiльнення iз займаної посади є закiнчення строку перебування на займанiй посадi та у зв’язку iз змiною типу Товариства. Перебував на посадi Члена Наглядової Ради з 14.04.2017 р. по 13.04.2018 р.
Володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у розмiрi 5,8963%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на
розкриття паспортних даних не надав.
20 квiтня 2018 року рiшенням загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укр
водпроект» (Протокол № 24) акцiонер Дупляк Олена Вiталiївна звiльнена
з посади Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укрводпроект». Пiдставою для
звiльнення iз займаної посади є закiнчення строку перебування на
займанiй посадi та у зв’язку iз змiною типу Товариства. Перебувала на
посадi Голови Ревiзiйної комiсiї з 10.04.2015 р. по 09.04.2018 р. Володiє
часткою у Статутному капiталi Товариства у розмiрi 26,0976 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття
паспортних даних не надала.
20 квiтня 2018 року рiшенням загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укр
водпроект» (Протокол № 24) акцiонер Ковтонюк Олена Анатолiївна
звiльнена з посади Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укрводпроект».
Пiдставою для звiльнення iз займаної посади є закiнчення строку перебування на займанiй посадi та у зв’язку iз змiною типу Товариства. Перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 10.04.2015 р по 09.04.2018.
Володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на
розкриття паспортних даних не надала.
20 квiтня 2018 року рiшенням загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укр
водпроект» (Протокол № 24) акцiонер Романишина Зоя Михайлiвна
звiльнена з посади Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укрводпроект».
Пiдставою для звiльнення iз займаної посади є закiнчення термiну строку
перебування на займанiй посадi та у зв’язку iз змiною типу Товариства.
Перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 10.04.2015 р. по
09.04.2018р. Володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у розмiрi
0,0011%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
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20 квiтня 2018 року рiшенням Наглядової Ради (Протокол № 10 )
акцiонер Дупляк В.Д. звiльнений з посади Голови Правлiння ПАТ «Укрводпроект». Пiдставою для звiльнення iз займаної посади є закiнчення строку
перебування на займанiй посадi з 10.04.2015 р по 20.04.2018р. та у зв’язку
iз змiною типу Товариства. Володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у розмiрi 6,3380%. Непогашеної судимости за корисливi та посадовi
злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
20 квiтня 2018 року рiшенням Наглядової Ради (Протокол №10 )
акцiонер Романишин О.П. звiльнений з посади Члена Правлiння ПАТ «Укр
водпроект». Пiдставою для звiльнення iз займаної посади є закiнчення
строку перебування на займанiй посадi з 10.04.2015 р по 09.04.2018р. та у
зв’язку iз змiною типу Товариства. Володiє часткою у Статутному капiталi
Товариства у розмiрi 0,8475 %. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
20 квiтня 2018 року рiшенням Наглядової Ради (Протокол № 10 )
акцiонер Юрченко П.В. звiльнений з посади Члена Правлiння ПАТ «Укр
водпроект». Пiдставою для звiльнення iз займаної посади є закiнчення
строку перебування на займанiй посадi з 10.04.2015 р по 20.04.2018р та у
зв’язку iз змiною типу Товариства. Володiє часткою у Статутному капiталi
Товариства у розмiрi 4,2437 %. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
20 квiтня 2018 року рiшенням Наглядової Ради (Протокол № 10 )
акцiонер Ушакова К.I. звiльнена з посади Члена Правлiння ПАТ «Укрводпроект». Займала посаду головного бухгалтера. Пiдставою для звiльнення
iз займаної посади є закiнчення строку перебування на посадi Члена
Правлiння з 10.04.2015 р по 09.04.2018р. та у зв’язку iз змiною типу Товариства. Володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у розмiрi
1,2738%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
20 квiтня 2018 року рiшенням загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ «Укр
водпроект» (Протокол № 24) акцiонер Величко Свiтлана Вiталiївна обрана
Членом Наглядової Ради з термiном перебування на посадi 3 роки.
Володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у розмiрi 24,8747%.
Протягом останнiх п’яти рокiв працює доцентом Київського нацiонального
унiверситету будiвництва i архiтектури. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
20 квiтня 2018 року рiшенням загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ «Укр
водпроект» (Протокол № 24) акцiонер Маркiн Володимир Володимирович
обраний Членом Наглядової Ради з термiном перебування на посадi
3 роки. Володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у розмiрi
5,8963 %. Протягом останнiх п’яти рокiв працював iнженером ПАТ «Укр
водпроект». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
20 квiтня 2018 року рiшенням загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ «Укр
водпроект» (Протокол № 24) акцiонер Юрченко Юлiя Петрiвна обрана
Членом Наглядової Ради з термiном перебування на посадi 3 роки.
Володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у розмiрi 5,0907%. Протягом останнiх п’яти рокiв працює провiдним екскурсоводом Нацiонального
Києво-Печерського iсторико-культурного заповiдника. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
20 квiтня 2018 року рiшенням загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ «Укр
водпроект» (Протокол № 24) акцiонер Дупляк Олена Вiталiївна обрана
Членом Ревiзiйної комiсiї з термiном перебування на посадi 5 рокiв.
Володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у розмiрi 26,0976%.
Протягом останнiх п’яти рокiв працює доцентом Київського нацiонального
унiверситету будiвництва i архiтектури. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
20 квiтня 2018 року рiшенням загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ «Укр
водпроект» (Протокол № 24) акцiонер Ковтонюк Олена Анатолiївна обрана Членом Ревiзiйної комiсiї з термiном перебування на посадi 5 рокiв.
Володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0002%. Протягом останнiх п’яти рокiв працює начальником Бюро випуску проектнокошторисної документацiї ПАТ «Укрводпроект». Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
20 квiтня 2018 року рiшенням загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ «Укр
водпроект» (Протокол № 24) акцiонер Романишина Зоя Михайлiвна обрана Членом Ревiзiйної комiсiї з термiном перебування на посадi 5 рокiв.
Володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0011%. Протягом останнiх п’яти рокiв працює начальником вiддiлу кадрiв ПАТ «Укр
водпроект». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
20 квiтня 2018 року рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «Укрводпроект»
(Протокол № 2 вiд 20.04.2018 р) Дупляк В.Д. обраний Головою Правлiння

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Товариства з термiном перебування на посадi 5 рокiв. Володiє часткою у
Статутному капiталi Товариства у розмiрi 6,3380%. Протягом останнiх п’яти
рокiв працює Головою Правлiння ПАТ «Укрводпроект». Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини немає.Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
20 квiтня 2018 року рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «Укрводпроект»
(Протокол № 2 вiд 20.04.2018 ) Романишин О.П. призначений Членом
Правлiння Товариства з термiном перебування на посадi 5 рокiв. Володiє
часткою у Статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,8475%. Протягом
останнiх п’яти рокiв працює Головним iнженером ПАТ «Укрводпроект». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
20 квiтня 2018 року рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «Укрводпроект»
(Протокол № 2 вiд 20.04.2018 ) Юрченко П.В. обраний Членом Правлiння
Товариства з термiном перебування на посадi 5 рокiв. Володiє часткою у
Статутному капiталi Товариства у розмiрi 4,2437%. Протягом останнiх п’яти
рокiв працює заступником голови Правлiння з економiки ПАТ «Укрводпроект». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
20 квiтня 2018 року рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «Укрводпроект» (Протокол № 2 ) Ушакова К.I. призначена на посаду головного бухгалтера з термiном
перебування на посадi 5 рокiв. Володiє часткою у Статутному капiталi Товариства у розмiрi 1,2738%. Протягом останнiх п’яти рокiв працює головним бухгалтером ПАТ «Укрводпроект». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
20 квiтня 2018 року рiшенням загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укрвод-

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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство "Ольшанське АТП-14865"

02775277
57113, Миколаївська обл., Миколаївський р-н., смт Ольшанське, вул. Промислова 11
4. Міжміський код, телефон та факс (05125)16835 (05125)16835
5. Електронна поштова адреса
atp14865@pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, atp14865.pat.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
20.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв Приватне акцiонерне
товариство «Ольшанське АТП-14865» ( Протокол б/н вiд 20.04.2018 р.)
прийнято рiшення про попередне надання згоди на вчинення значних
правочинiв, в тому числi: договорiв поставки, договорiв купiвлi-продажу,
надання або отримання послуг, договорiв лiзингу, договорiв позики,
договорiв пiдряду, договорiв оренди, договорiв страхування, кредитних
договорiв, генеральних кредитних угод, договорiв застави, договорiв
iпотеки, договорiв поруки, договорiв про внесення змiн та доповнень до
ранiше укладених кредитних договорiв, генеральних кредитних угод,
договорiв застави, договорiв iпотеки, договорiв поруки, розмiр граничної
вартостi кожного з таких значних правочинiв, не повинен перевищувати
50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочинiв визначена вiдповiдно до законодавства
складає 50 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi становить 17216.9 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартостi активiвемiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 290.41 %. загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1485443
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -1485443, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 1485443 та «проти» - 0 прийняття рiшення.Додатковi критерiї для
вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством,
Статутом ПрАТ «Ольшанське АТП-14865» не визначенi.
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
Скляр Сергiй Вадимович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2018
(дата)

проект» (Протокол № 24 ) Радченко Надiя Василiвна звiльнена з посади
Члена Наглядової Рад - незалежного директора з питань винагород та призначень ПАТ «Укрводпроект». Пiдставою для звiльнення iз займаної посади є закiнчення строку перебування на займанiй посадi. Перебувала на
посадi Члена Наглядової Ради - незалежного директора з питань винагород та призначень з 14.04.2017 р. по 13.04.2018 р. Часткою у Статутному
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
20 квiтня 2018 року рiшенням загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Укрводпроект» (Протокол № 24) Радченко Надiя Василiвна звiльнена з посади
Члена Наглядової Ради - незалежного директора з питань аудиту ПАТ «Укр
водпроект». Пiдставою для звiльнення iз займаної посади є закiнчення
строку перебування на займанiй посадi. Перебувала на посадi Члена Наглядової Ради - незалежного директора з питань аудиту з 14.04.2017 р. по
13.04.2018 р. Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння
Дупляк Вiталiй Дмитрович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2018
(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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство "Концерн
Хлiбпром"

05511001
79035, м. Львiв, вул. Хлiбна, 2
0322977270 0322977270
office@hlibprom.com.ua
http://www.hlibprom.com.ua

Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв: 20.04.2018р. Найменування уповноваженого органу,
що його прийняв: Загальнi збори Товариства. Вiдомостi щодо правочинiв
iз зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини, спрямованi на отримання (залучення) Товариством фiнансування та пов'язанi з цим правочини (зокрема, договори позики, кредитнi договори, гарантiї, договори
акредитиву, факторингу, тощо), правочини щодо вiдступлення майнових
прав, правочини щодо надання в заставу/iпотеку будь-якого майна (майнових прав), власником якого є Товариство, з метою забезпечення
зобов’язань Товариства перед третiми особами за будь-якими договорами (як укладеними на дату проведення цих зборiв, так й тих, якi будуть
укладенi в майбутньому). Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв:
700 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi: 712 219 тис. грн. Спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 98,28% Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй: 16 288 350 805 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах:15 990 722 080 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення:
15 990 722 080 шт. та «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.
Аверченко Владислав
2. Найменування посади
Анатолiйович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
20.04.2018
М.П.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне
акціонерне товариство
«Квіти Кременчука»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Квіти Кременчука», 05445184, вул. Свіштовська, 6, м. Кременчук, Полтавська, 39610, 050 2980703
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 05445184.smida.gov.ua.
Директор 	Федосюк А.А.

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, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«БРIТIШ АВТО КЛАБ» , 30930046, Україна, 04080, м.Київ,
Подiльський р-н, вул. Кирилiвська, 39, 044 393 40 06
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://britishautoclub.com.ua/uk/financial-statements

Публiчне Акцiонерне Товариство «РIТЕЙЛ ГРУП»
Публiчне Акцiонерне Товариство «РIТЕЙЛ ГРУП». Код за ЄДРПОУ
33785657.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про
зміну складу посадових осіб емітента).
1. Місцезнаходження
01103, м.Київ,
Залiзничне шосе,
будинок 57
2. Міжміський код, телефон та факс
(044)206-70-95
354-30-93
3. Електронна поштова адреса
rgr@a.ks.ua
retail-group.com.ua
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
Текст повідомлення
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення
про припинення повноважень Голови Наглядової ради Лунiна Р.В. прийнято 20.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 96,0630%), протокол № 20.Паспортнi вiдомостi: СН 687751 виданий 03.02.1998 Мiнським
РУ ГУ МВС України в м. Києвi.Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу
Товариства – представник акцiонера.Пропрацював на посадi: 1 рiк
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення
про обрання членом Наглядової ради Лунiна Р.В. прийнято 20.04.2018
року на чергових загальних зборах (кворум 96,0630%), протокол № 20).
Рiшення про обрання Голови Наглядової ради Лунiна Р.В. прийнято на
засiданнi Наглядової ради 20.04.2018 року (кворум 100%, протокол
№ 7-2018).Паспортнi вiдомостi: СН 687751 виданий 03.02.1998 Мiнським
РУ ГУ МВС України в м. Києвi.Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу
Товариства – представник акцiонера.Попередня посада: Голова Наглядової ради ВАТ «КВIЗА».Обiймав протягом своєї дiяльностi посади: менеджер, керiвник.Термiн призначення: вiдповiдно до Статуту Товариства –
3 роки.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення
про припинення повноважень члена Наглядової ради-секретаря Фадєєвої I.А. прийнято 20.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум
96,0630%), протокол за № 20.Паспортнi вiдомостi: СН 019719 виданий
13.06.1995 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi.Володiє ПIЦП 0% вiд
Статутного капiталу Товариства – представник акцiонера.Пропрацювала
на посадi: 1 рiк
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення
про обрання членом Наглядової ради Фадєєвої I.А. прийнято 20.04.2018
року на чергових загальних зборах (кворум 96,0630%), протокол за № 20.
Рiшення про обрання Фадєєвої I.А. секретарем Наглядової ради прийнято
20.04.2018року на засiданнi Наглядової ради 20.04.2018 року (кворум
100% протокол № 7-2018).Паспортнi вiдомостi: СН 019719 виданий
13.06.1995 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi.Володiє ПIЦП 0% вiд
Статутного капiталу Товариства – представник акцiонера.Попередня посада: ПАТ «РIТЕЙЛ ГРУП», начальник юридичного вiддiлу.Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: юрист, керiвник.Термiн призначення:
вiдповiдно до Статуту Товариства – 3 роки.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення
про припинення повноважень члена Наглядової ради Штейнаса Р.Б. прийнято 20.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 96,0630%),
протокол за № 20.Паспортнi вiдомостi: СН 380962 виданий 21.01.1997
Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi.Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу Товариства – представник акцiонера.Пропрацював на посадi:
1 рiк
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Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення
про обрання членом Наглядової ради Штейнаса Р.Б. прийнято 20.04.2018
року на чергових загальних зборах (кворум 96,0630%), протокол за № 20.
Паспортнi вiдомостi: СН 380962 виданий 21.01.1997 Подiльським РУ ГУ
МВС України в м. Києвi.Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу Товариства – представник акцiонера.Попередня посада: ПАТ «Давенто-Україна»,
Генеральний директор.Обiймав протягом своєї дiяльностi посади: iнженер,
менеджер, керiвник.Термiн призначення: вiдповiдно до Статуту Товариства – 3 роки.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення
про припинення повноважень члена Наглядової ради Хрипко Ж.О. прийнято 20.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 96,0630%),
протокол за № 20.Паспортнi вiдомостi: СК 797686 виданий 18.03.1998
Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi.Володiє ПIЦП 0%
вiд Статутного капiталу Товариства – представник акцiонера.
Пропрацювала на посадi: 1 рiк
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення
про обрання членом Наглядової ради Хрипко Ж.О. прийнято 20.04.2018
року на чергових загальних зборах (кворум 96,0630%), протокол за
№ 20.Паспортнi вiдомостi: СК 797686 виданий 18.03.1998 Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi.Володiє ПIЦП 0% вiд
Статутного капiталу Товариства – представник акцiонера.Попередня
посада: ТОВ «ФУДКОМ», бухгалтер.Обiймала протягом своєї дiяльностi
посади: бухгалтер.Термiн призначення: вiдповiдно до Статуту Товариства – 3 роки.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення
про припинення повноважень члена Наглядової ради Буренок Л.П. прийнято 20.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 96,0630%),
протокол за № 20.Паспортнi вiдомостi: СО 216344 виданий 17.09.1999 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi.Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного
капiталу Товариства – представник акцiонера.Пропрацювала на посадi:
1 рiк
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення
про обрання членом Наглядової ради Буренок Л.П. прийнято 20.04.2018
року на чергових загальних зборах (кворум 96,0630%), протокол за № 20.
Паспортнi вiдомостi: СО 216344 виданий 17.09.1999 Печерським РУ ГУ
МВС України в м. Києвi.Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу Товариства – представник акцiонера.Попередня посада: ТОВ «Iнвестбуд 1», Генеральний директор.Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: майстер,
архiварiус, керiвник.Термiн призначення: вiдповiдно до Статуту Товариства – 3 роки.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення
про припинення повноважень Ревiзора Кураси Ю.В. прийнято 20.04.2018
року на чергових загальних зборах (кворум 96,0630%), протокол за № 20.
Паспортнi вiдомостi: ЕО 312684 виданий13.05.1997 Заводським РВ ММУ
УМВС України в Миколаївськiй областi.Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного
капiталу Товариства – представник акцiонера.
Пропрацювала на посадi: 3 роки
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення
про обранняРевiзором Журби Т.А. прийнято 20.04.2018 року на чергових
загальних зборах (кворум 96,0630%), протокол за № 20.Паспортнi
вiдомостi: КН 007113 виданий 21.06.1995 Лубенським МРВ УМВС України
в Полтавськiй областi.Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу Товариства – представник акцiонера.Попередня посада: ТОВ «МАРКЕТ-СЕРВIС
3», Директор.Обiймала протягом своєї дiяльностi посади:бухгалтер,
економiст, керiвник.Термiн призначення: вiдповiдно до Статуту Товариства – 3 роки.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
“Новоархангельське районне ремонтно-транспортне пiдприємство”
Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Річна інформація емітента цінних паперів
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 Публiчне акцiонерне товариство "Новоархангельське
районне ремонтно-транспортне пiдприємство", 03751818, 26100
Кiровоградська область Новоархангельський р/н смт. Новоархангельськ вул. Ленiна, будинок 4, 0525522190
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію http://novoarhangelskertp.emitents.net.ua/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
"Кооп-Аудит", 21385106
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство) Черговi загальнi збори акцiонерiв
вiдбулися 28.04.2017 Порядок денний: 1.Обрання голови та членів
лічильної комісії. 2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3.Обрання голови та секретаря чергових загальних
зборів акціонерів. 4.Прийняття рішень з питань порядку проведення
чергових загальних зборів акціонерів,затвердження регламенту зборів.
5. Звіт виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту. 6. Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту. 7.Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту. 8.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 9.Визначення
порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2017 рік, затвердження
розміру річних дивідендів. 10.Прийняття рішення про припинення
повноважень членів наглядової ради. 11.Обрання членів наглядової
ради. 12.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
13.Обрання членів Ревізійної комісії товариства. 14.Затвердження умов
цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами
Наглядової ради, Ревізійної комісії , встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів). Поступила пропозиція затвердити порядок денний.
Голосування:"За"-258955 акцiй, "Проти"–немає, "Утримались"–немає
Рішення приймається. Голова зборів:Загальним зборам пропонується
регламент роботи зборів Доповіді до 15 хвилин. Виступи до 3 хвилин.
Запитання та довідки до 5 хвилин. Збори провести без перерви.
Голосування: "За"-258955 акцiй, "Проти" –немає, "Утримались"–немає.
Вноситься пропозиція заслухати звіт по 5,6,7 питяннях порядку денного а
потім перейти до обговорення. Голосування:"За"-258955 акцiй, "Проти"–
немає, "Утримались"–немає СЛУХАЛИ: Звiт Голови правлiння про
фiнансово-господарську дiяльність Товариства за 2016рiк. ДОПОВIДАЧ:
Голова Правлiння ПАТ РТП Гончар Олександр Федорович (Доповiдь
додається) СЛУХАЛИ: Звiт ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. ДОПОВIДАЧ:
Голова Ревiзійної комiсiї Корiнний Олександр Якимович (Доповiдь
додається) СЛУХАЛИ: Звiт Наглядової Ради за 2016 рiк. ДОПОВIДАЧ:
Голова Наглядової Ради Шаров Володимир Вікторович (Доповiдь
додається) СЛУХАЛИ: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016
рiк. ДОПОВIДАЧ: Головний бухгалтер ПАТ РТП Габер Марiя Михайлiвна
Голова зборів Звiти закiнчено, переходимо до обговорення. Виступаючих
немає. Голова зборів Загальним зборам пропонується проект рiшення по
п’ятому, шостому, сьомому і восьмому питаннях порядку денного
(Зачитує проект рiшення). Поступила пропозицiя проект рiшення
прийняти за основу. Голосування: "За"-258955 акцiй "Проти"–немає
"Утримались"-немає Змін та доповнень не поступило, приймаємо
рішення в цілому. Голосування:"За"-258955 акцiй "Проти"–немає
"Утримались"–немає Таким чином рiшення приймається. (Рiшення
додається). Голова зборів: Переходимо до розгляду слiдуючого питання
порядку денного. Визначення порядку розподілу прибутку /Покриття
збитків/ за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.
ДОПОВIДАЧ: Головний бухгалтер ПАТ РТП Габер Марiя
Михайлiвна(доповiдь додається). Поступила пропозиція сто відсотків
отриманого прибутку перевести на резервний фонд підприємства. Змін
та доповнень до запропонованого розподілу не поступило. Голосування:
"За"-258955 акцiй "Проти"–немає "Утримались"–немає. Таким чином
розподіл прибутку за наслідками роботи товариства за 2016 рік приймається. Голова зборів Переходимо до розгляду восьмого питання порядку
денного: СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Наглядової
Ради. Ухвалили: Припинити повноваження членів Наглядової Ради:
Шарова Володимира Вікторовича. Даценка Василя Федоровича.

Журавка Леоніда Володимировича. Мельниченко Володимира
Олексійовича. Зубенко Андрія Дмитровича. Голосування:”За”-258955
акцiй “Проти”–немає “Утримались” – немає Голова зборів: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку денного: Обрання членів
Наглядової Ради. Голова зборів: На розгляд зборів пропонується
обрати Наглядову Раду із 5(П’яти) осіб. Голосування: “За”- 258955
акцiй “Проти”–немає “Утримались”–немає До складу Наглядової Ради
пропонується обрати попередній склад тобто: Шаров Володимир
Вікторович Даценко Василь Федорович Журавка Леонід Володимирович Мельніченко Володимир Олексійович Зубенко Андрій Дмитрович.
Самовідводів не поступило. Поступила пропозиція голосувати за
списком. Голосування: “За”-258955 акцiй “Проти”–немає
“Утримались”–немає Таким чином до складу Наглядової Ради
обрано:Шаров Володимир Вікторович Даценко Василь Федорович
Журавка Леонід Володимирович Мельніченко Володимир Олексійович Зубенко Андрій Дмитрович Голова зборів: Нам потрібно також
обрати Голову Наглядової Ради. Загальним зборам акціонерів
пропонується Головою Наглядової Ради обрати Шарова Володимира
Вікторовича. Голосування:”За”-258955 акцiй “Проти”–немає
“Утримались”–немає Таким чином Головою Наглядової Ради обрано
Шарова Володимира Вікторовича. Голова зборів: Переходимо до
розгляду слідуючого питання порядку денного: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Голова зборів: Припинити повноваження Ревізійної комісії. Корінного Олександра Якимовича Гриценко
Василя Івановича Левицького Валентина Ілларіоновича Голосування:
“За”-258955 акцiй “Проти”–немає “Утримались”–немає Голова зборів:
Переходимо до розгляду слідуючого притання порядку денного:
Обрання членів Ревізійної комісії. Загальним зборам акціонерів
пропонується обрати попередній склад Ревізійної Комісії. Корінного
Олександра Якимовича Гриценко Василя Івановича Левицького
Валентина Ілларіоновича Голосування: “За”-258955 акцiй “Проти”–
немає “Утримались”–немає Голова зборів: Таким чином членами
Ревізійної комісії обрано: Корінного Олександра Якимовича, Гриценко
Василя Івановича, Левицького Валентина Ілларіоновича. Голова
зборів: Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку денного
наших зборів: СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових
договорів(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової
ради, Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів).
УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної
комісії, обраними на Загальних зборах акціонерів. Визначити особою,
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з
членами Наглядової ради товариства, Ревізійною комісією
товариства–Голову Правління ПАТ РТП Гончара Олександра
Федоровича. Голосування:”За”- 58955 акцiй, “Проти”–немає,
“Утримались”–немає. Голова зборів:Таким чином питання, якi
виносилися на розгляд загальним зборам акцiонерiв розглянуто. У
кого будуть зауваження, поропозиції, побажання? Немає. Дозвольте
Загальнi Збори акціонерів публічного акціонерного товариства
“Новоархангельське районне ремонтно-транспортне підприємство”
вважати закритими. РІШЕННЯ: Заслухавши та обговоривши звіт
правління, звіт ревізійної комісії, звіт наглядової ради, затвердження
річного звіту та балансу товариства за звітний період 2016 року.
Загальні збори акціонерів відмічають, що за звітний період Правління
ПАТ РТП проведена певна робота по виконанню виробничої програми
загальних зборів акціонерів, а саме: Загальний об’єм наданих послуг
склав–3020000 гривень. Прибуток склав–756767 гривень. Кредиторська аборгованість становить–229000 гривень. Виробнича діяльність
здійснюється у відповідності з загальним законодавством. Прийнята
система бухгалтерського обліку задовольняє законодавчі і нормативні
вимоги. Фінансовий стан підприємства задовільний. На протязі
звітного періоду правління АТ неухильно користувалось і виконувало
рішення Загальних зборів акціонерів. Разом з тим загальні збори
акціонерів відмічають, що правління мало приділяло уваги пошуку
роботи, що призвело до простою підприємства, скорочення робочих
місць. Заслухавши та обговоривши звіти Правління АТ, РК, НР за
2016 р. Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ: ЗАТВЕРДИТИ - Звіт
Правління ПАТ РТП за 2016 рік. Звіт ревізійної комісії ПАТ РТП за
2016 рік. Звіт наглядової ради ПАТ РТП за 2016 рік. Річний звіт та
баланс товариства за 2016 рік. Правлінню АТ приділяти особливу
увагу у пошуках відновлення стабільної роботи підприємства і
збільшення робочих місць.
6. Інформація про дивіденди: На звiтних загальних зборах вiд 28/04/2017
року вирiшили сто вiдсоткiв отриманого прибутку перевести на резервний фонд пiдприємства.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«САН IнБев Україна»
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 товариство
«САН IнБев Україна»
2. Код за ЄДРПОУ: 30965655
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул.Фiзкультури, б.30-В
4. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 201-40-00,
+380 (44) 201‑40-00
5. Електронна поштова адреса: office.ukraine@ab-inbev.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.suninbev.com.ua/
special_information_notification
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного
товариства «САН IнБев Україна» (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було
прийнято рішення припинити повноваження голови наглядової ради
Вiжула Євгенiя Вiталiйовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16 вiд 18.04.2018р.). Перебував на посаді: з 20.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у
відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова
інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації
про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності
емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного
товариства «САН IнБев Україна» (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було
прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Шеппард Олесі Володимирiвни. Підстава такого рішення: рішення загальних
зборів акціонерів (протокол №16 вiд 18.04.2018р.). Перебувала на посаді: з 20.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про
дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності
емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного
товариства «САН IнБев Україна» (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було
прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Балахнова Олександра Володимировича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16 вiд 18.04.2018р.). Перебував на посаді: з 20.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать
особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської
діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової
ради в повному складі.
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного
товариства «САН IнБев Україна» (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було
прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Братерського Геннадiя Михайловича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16 вiд 18.04.2018р.). Перебував
на посаді: з 20.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради
в повному складі.
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного
товариства «САН IнБев Україна» (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було
прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Романової Ольги Володимирiвни. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16 вiд 18.04.2018р.). Перебувала
на посаді: з 20.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
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злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради
в повному складі.
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного
товариства «САН IнБев Україна» (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було
прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Вiжула
Євгенiя Вiталiйовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів
акціонерів (протокол №16 вiд 18.04.2018р.). Строк, на який обрано: на 1
рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років: стажист - дослідник, фахівець з ціноутворення, спеціаліст з бюджетування
та аналізу ефективності, фахівець з бюджетування та аналізу ефективності, менеджер з аналізу капітальних інвестицій, менеджер з бюджетування та аналізу ефективності, голова наглядової ради. Посадова особа
не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником
групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи
з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного
товариства «САН IнБев Україна» (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було
прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Шеппард
Олесю Володимирiвну. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16 вiд 18.04.2018р.). Строк, на який обрано:
на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років:
заступник голови наглядової ради, менеджер з податків, старший
спеціаліст по податках. Посадова особа не є: незалежним директором,
акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансовогосподарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в
повному складі.
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного
товариства «САН IнБев Україна» (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було
прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Балахнова
Олександра Володимировича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16 вiд 18.04.2018р.). Строк, на який
обрано: на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п»яти років: секретар наглядової ради, старший юрисконсульт. Посадова
особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка
необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи
з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного
товариства «САН IнБев Україна» (протокол №16 вiд 18.04.2018р.) було
прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Романову
Ольгу Володимирiвну. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16 вiд 18.04.2018р.). Строк, на який обрано:
на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років:
старший юрисконсульт, юрисконсульт. Посадова особа не є: незалежним
директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв.
Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних
даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і
точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.
18.04.2018р. загальними зборами акціонерів Публiчного
акцiонерного товариства «САН IнБев Україна» (протокол №16 вiд
18.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Братерського Геннадiя Михайловича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №16 вiд
18.04.2018р.). Строк, на який обрано: на 1 рік. Інші посади, які обій
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мала особа протягом останніх п»яти років: старший регіональний
юрисконсульт. Посадова особа не є: незалежним директором,
акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова
особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які
належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних
даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і
точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була
обрана в повному складі.
18.04.2018р. на засіданні наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства «САН IнБев Україна» (протокол №4-18 вiд 18.04.2018р.)
було прийнято рішення обрати на посаду голови наглядової ради
Вiжула Євгенiя Вiталiйовича. Підстава такого рішення: рішення наглядової ради (протокол №4-18 вiд 18.04.2018р.). Строк, на який обрано: до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх п»яти років: стажист - дослідник, фахівець з ціноутворення,
спеціаліст з бюджетування та аналізу ефективності, фахівець з бюд

жетування та аналізу ефективності, менеджер з аналізу капітальних
інвестицій, менеджер з бюджетування та аналізу ефективності, голова наглядової ради. Посадова особа не є: незалежним директором,
акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова
особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які
належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних
даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і
точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності емітента: в зв'язку з обранням
членів наглядової ради загальними зборами акціонерів (протокол
№16 від 18.04.2018р.).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. В. о. Генерального директора
Хренов Д.Ю.
19.04.2018

Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-металургійна компанія»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство
«Українська гірничо-металургійна компанія»
1.2. Код за ЄДРПОУ 25412086
1.3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1
1.4. Міжміський код, телефон та факс 044 206-72-53, 206-72-53
1.5. Електронна поштова адреса t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.ugmk.ua/
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
19.04.2018 року річними загальними зборами акціонерів (далі – Збори)
Приватного акціонерного товариства «Українська гірничо-металургійна
компанія» (далі – АТ «УГМК»), прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
– припинено повноваження Голови Наглядової ради Удовенка Сергія
Петровича за рішенням Зборів у зв’язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала.
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; обіймав дану посаду з
23.04.2015 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини
не має;
– припинено повноваження члена Наглядової ради Башинської Наталії Валеріївни за рішенням Зборів у зв’язку із закінченням терміну пов
новажень. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; обіймала дану
посаду з 23.04.2015 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові
злочини не має;
– припинено повноваження члена Наглядової ради Щиголєвої Ольги
Леонідівни за рішенням Зборів у зв’язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала.
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; обіймала дану посаду
з 23.04.2015 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини
не має;
– припинено повноваження члена Наглядової ради Молчанова Ген-

надія Абдурахмановича за рішенням Зборів у зв’язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не
надавала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; обіймав
дану посаду з 23.04.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;
– обрано на посаду Голови Наглядової ради Удовенка Сергія Петровича за рішенням Зборів. Посадова особа на розкриття паспортних даних
згоди не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу
призначено строком на три роки; до призначення обіймав наступні посади
протягом останніх п’яти років: голова Наглядової ради АТ «УГМК», директор з розвитку ТОВ «Керамет-Україна», заступник директора з перспективного планування та розвитку ТОВ «Регіон»; є представником акціонера
TROTIO HOLDINGS LIMITED; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;
– обрано на посаду члена Наглядової ради Башинську Наталію Валеріївну. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала.
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено
строком на три роки; до призначення обіймала наступні посади: член Наглядової ради АТ «УГМК», директор ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АССЕТ МЕНЕДЖЕМЕНТ»; є представником акціонера FRANKIRO HOLDINGS LIMITED; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;
– обрано на посаду члена Наглядової ради Щиголєву Ольгу Леонідівну за рішенням Зборів. Посадова особа на розкриття паспортних даних
згоди не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу
призначено строком на три роки; до призначення обіймала наступні посади: член Наглядової ради АТ «УГМК», директор з інвестицій
ТОВ «Керамет-Україна», заступник директора з інвестицій ТОВ «Регіон»;
є представником акціонера TROTIO HOLDINGS LIMITED; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;
– обрано на посаду члена Наглядової ради Молчанова Геннадія Абдурахмановича за рішенням Зборів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено строком на три роки; до призначення обіймав
наступні посади: член Наглядової ради АТ «УГМК», головний юрист
ТОВ «Астрелла Кепітал», головний юрист ТОВ «Регіон»; є представником
акціонера TROTIO HOLDINGS LIMITED; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Генеральний директор Собчук В.В. підпис, м. п. 19.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРАВО ТДМ»

вариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання
зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не
звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою
вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових
дій щодо зобов'язань перед ним.
Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, стосовно
задоволення вимог кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.
Голова Комісії з припинення Болкісєва Вікторія Вікторівна, 20.04.2018р.

повідомляє про припинення юридичної особи та про порядок і строк
заявлення кредиторами вимог
Загальними зборами акціонерів товариства 19.04.2018р. прийнято рішення
про припинення Приватного акцiонерного товариства «Браво ТДМ» (код за
ЄДРПОУ: 31605015, місцезнаходження: м. Київ, вул.Л.Толстого/
Володимирська,11/61 лiт.А) шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Браво ТДМ».
Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення
товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір то-
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товариство з обмеженою відповідальністю «енергоінвест»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
емітента
І. Загальні відомості.
1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю «енергоінвест»
2. Код за ЄДРПОУ: 24895253.
3. Місцезнаходження: 21022, місто Вінниця, провулок Станіславського,
буд.16
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 61-97-87
5. Електронна поштова адреса: energytov@svitonline.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://energoinvest.vinnitsa.com.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення: ТОВ «Еенергоінвест» є емітентом процентних
облігацій.

Відповідно до наказу по Товариству від 20.04.2018 року звільнено за
згодою сторін головного бухгалтера Гурняк Тамару Іллівну, паспорт АА
784924, виданий 28.07.1998 року Староміським РВ УМВС України у
Вiнницькiй областi, на посаді була 16 років, частка в статутному капіталі –
0,0%, розмір частки - 0,0 грн.
Відповідно до до наказу по Товариству від 20.04.2018 року призначено
на не визначений термін на посаду головного бухгалтера Шевчука Сергія
Івановича, паспорт АА 177408, виданий 14.03.1996 року Крижопільським
РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останніх 5 – ти років займав посаду головного бухгалтера ТОВ «Вінниця Спеценерго Монтаж»,
частка в статутному капіталі – 0,0%, розмір частки - 0,0 грн.
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
ІІІ. Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Директор Ковальчук О.А.
23.04.2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

Обрано. Голова Наглядової ради – представник акціонера МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, яке є уповноваженим органом управління корпоративними правами держави – Карандєєв Ростислав Володимирович
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з
20.04.2018 р. у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу
Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 20.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки.
Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 50% плюс
одна акція статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 2010 по 2014 роки - Голова Ради Фонду гуманітарних програм міста Києва; у 2014 році - радник Міністра культури України;
з 21 січня 2015 року - заступник Міністра культури України; з 30.12.2016 року
державний секретар Міністерства культури України.
Обрано. Член Наглядової ради – представник акціонера МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, яке є уповноваженим органом управління корпоративними правами держави – Петасюк Лариса Володимирівна (згоду
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з
20.04.2018 р. у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу
Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 20.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу –
3 роки. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не
володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента:
50% плюс одна акція статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала
ця особа протягом останніх п'яти років: начальник управління правового
забезпечення Міністерства культури України.
Обрано. Член Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «Нова кіностудія» – Ткаченко Олександр Владиславович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на
підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від
20.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою
акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 24,999999%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор
ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1».
Обрано. Член Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «Нова кіностудія» – Мієнко В’ячеслав Костянтинович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі
рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 20.04.2018 р.).
Строк, на який призначено особу – 3 роки. Представник акціонера часткою
в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в
статутному капіталі емітента: 24,999999%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа
протягом останніх п'яти років: з 2011 - по теперішній час – ТОВ «ТРК «Студія 1+1», радник з правових питань, заступник генерального директора з
правових питань; з 2003 – по теперішній час – ТОВ «Правова група «Смарт
Солюшнз», Генеральний директор; з 2017 – по теперішній час АО «Смарт
Солюшнз», Голова об'єднання, керуючий партнер.
II. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління
Осіпов Андрій Олексійович
20.04.2018 р.

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»

Код за ЄДРПОУ: 33932816
Місцезнаходження: 65044, Одеська обл., м. Одеса, Французький бульвар, буд. 33
Міжміський код, телефон та факс: (0482) 33-95-25, 33-95-11
Електронна поштова адреса: office@odessafilm.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.odessafilm.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» (Протокол №1/2018 від 20.04.2018 р.) відбулися наступні зміни
складу посадових осіб емітента:
Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – представник
акціонера МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, яке є уповноваженим органом управління корпоративними правами держави – Карандєєв Ростислав Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії
повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол
№1/2018 від 20.04.2018 р.). Представник акціонера часткою в статутному
капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному
капіталі емітента: 50% плюс одна акція статутного капіталу Товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 03.04.2015 р. по 20.04.2018 р.
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – представник
акціонера МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, яке є уповноваженим органом управління корпоративними правами держави – Петасюк Лариса
Володимирівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не
надано) з 20.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та
на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від
20.04.2018 р.). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 50% плюс одна акція статутного капіталу Товариства. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з
17.10.2017 р. по 20.04.2018 р.
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – представник
акціонера ТОВ «Нова кіностудія» – Ткаченко Олександр Владиславович
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з
20.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 20.04.2018
р.). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента:
24,999999%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Перебував на посаді з 03.04.2015 р. по 20.04.2018 р.
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – представник
акціонера ТОВ «Нова кіностудія» – Мієнко В’ячеслав Костянтинович (згоду
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з
20.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від
20.04.2018 р.). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 24,999999%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 11.10.2017 р. по 20.04.2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БIРЖА»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
"УКРАЇНСЬКА БIРЖА"
2. Код за ЄДРПОУ
36184092
3. Місцезнаходження
01004, мiсто Київ , вул. Шовковична, 42-44
4. Міжміський код, телефон та факс 044 495 74 74 044 495 74 73
5. Електронна поштова адреса
mch@ux.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, ux.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 20.04.2018 на
рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» (Протокол
№17 вiд 20.04.2018). Згiдно з рiшенням: обрано (переобрано на новий
термiн) Членом Бiржової ради Вареника Романа Вiкторовича на строк до
наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, у зв’язку з переобранням
складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано,
акцiями не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини, протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Директора Департаменту iнвестицiйної дiяльностi та акцiонерного капiталу АБ «УКРГАЗБАНК», Директора ТОВ «IНСАЙТ КАПIТАЛ». Вареник Р.В. є незалежним
директором.
обрано (переобрано на новий термiн) Членом Бiржової ради Єршова Артемiя Михайловича на строк до наступних рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями не володiє, не має непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини, протягом останнiх п’яти рокiв обiймав
посади: Голови Бiржової ради ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», заступника
Голови Правлiння АТ «Сбербанк Росiї», Директора ТОВ «Тройка Дiалог
Україна». Єршов А.М. є представником акцiонера - ТОВ «УНIВЕР
КАПIТАЛ».
обрано (переобрано на новий термiн) Членом Бiржової ради Коробкову
Олену Анатолiївну на строк до наступних рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням
складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано,
акцiями не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини, протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Виконавчого директора, в.о. Виконавчого директора, Голови Апарату в Асоцiацiї «Незалежна асоцiацiя банкiв України». Коробкова О.А. є незалежним директором.
обрано (переобрано на новий термiн) Членом Бiржової ради Лазарєва
Дмитра Євгеновича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням
складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано,
акцiями не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини, протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: начальника казначейства ПАТ КБ «Глобус», начальника казначейства ПАТ «БТА Банк», заступника директора казначейства ПАТ «Банк Кредит Днiпро», начальника
вiддiлу дилiнгових операцiй та управлiння лiквiднiстю АБ «Укргазбанк»,
Директора казначейства ПАТ «Ерсте Банк». Лазарєв Д.Є. є незалежним
директором.
обрано (переобрано на новий термiн) Членом Бiржової ради Мацуєва
Дениса Володимировича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням
складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано,
акцiями не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини, протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Директора, заступника Директора СП ТОВ «Драгон Капiтал». Мацуєв Д.В. є представником
акцiонера СП ТОВ «Драгон Капiтал».
обрано (переобрано на новий термiн) Членом Бiржової ради Попович Тетяну Миколаївну на строк до наступних рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини, протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади:
Директора по Ринках Капiталу, Директора Блоку «Ринку капiталу» в
ПАТ «Альфа-Банк». Попович Т.М. є представником акцiонера СП ТОВ
«Драгон Капiтал».
обрано (переобрано на новий термiн) Членом Бiржової ради Сухорукова Олексiя Валерiйовича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням
складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано,

володiє акцiями в розмiрi 9,78 % Статутного капiталу, не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом останнiх п’яти рокiв
обiймав посади: Вiце-президента, Директора в ТОВ «УНIВЕР КАПIТАЛ».
Сухоруков О.В. є акцiонером ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА»
обрано (переобрано на новий термiн) Членом Бiржової ради Тихомiрову
Алiсу Геннадiївну на строк до наступних рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням
складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано,
акцiями не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини, протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: фахiвця з
професiйної дiяльностi з цiнними паперами в ТОВ «КОНКОРД КЕПIТАЛ»,
фахiвця з професiйної дiяльностi з цiнними паперами в ТОВ «КОНКОРД
КАПIТАЛ». Тихомiрова А.Г. є представником акцiонера ТОВ «КОНКОРД
КЕПIТАЛ».
обрано (переобрано на новий термiн) Членом Бiржової ради Яковенка
Юрiя Борисовича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням
складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано,
акцiями ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» не володiє, не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом останнiх п’яти рокiв
обiймає посаду Голови Правлiння ПрАТ «Iвекс Капiтал». Яковенко Ю.Б. є
представником акцiонера ЗНВПФ «АТЛАНТIК» ТОВ КУА «IВЕКС ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ».
припиняються повноваження Єршова Артемiя Михайловича як Голови Бiржової ради у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» не володiє, не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, строк, протягом якого перебував на посадi з 24.04.2017 до 20.04.2018. На посаду
замiсть змiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
переобрано Головою Правлiння Ткаченка Олега Васильовича на новий
строк (до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв) у зв’язку з
закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Правлiння, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями не володiє, не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом
останнiх п’яти рокiв обiймає посаду Голови Правлiння ПАТ «УКРАЇНСЬКА
БIРЖА».
переобрано Першим заступником Голови Правлiння Комiсарова Євгена Анатолiйовича на новий строк (до наступних рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв) у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням
складу Правлiння, згоди на розкриття паспортних даних не надано,
акцiями не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини, протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Першого заступника Голови Правлiння, заступника Голови Правлiння ПАТ «УКРАЇНСЬКА
БIРЖА».
обрано на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Ревiзором Приватне акцiонерне товариство Iнвестицiйна енергетична
компанiя «IНЕКО», у зв’язку з закiнченням термiну повноважень Ревiзiйної
комiсiї, запровадженням посади Ревiзора та обранням Ревiзора, володiє
акцiями в розмiрi 0,04% Статутного капiталу.
припиняються повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ТОВ «ФК «Сократ» у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та обранням Ревiзора,
володiє акцiями в розмiрi 0,004% Статутного капiталу, строк, протягом якого перебував на посадi з 20.04.2017 до 20.04.2018. На посаду замiсть
змiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано (у зв'язку iз
запровадженням посади Ревiзора).
припиняються повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Перевертун
Андрiя Олександровича у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та
обранням Ревiзора. Згоди на розкриття паспортних даних не надано,
володiє 0.508% Статутного капiталу, не має непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини, строк, протягом якого перебував на посадi
з 20.04.2017 до 20.04.2018. На посаду замiсть змiсть особи, повноваження
якої припинено, нiкого не обрано (у зв'язку iз запровадженням посади
Ревiзора).
припиняються повноваженняiя ПрАТ IК «IНЕКО» як Голови Ревiзiйної
комiсiї у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та обранням Ревiзора,
володiє акцiями в розмiрi 0,04% Статутного капiталу, строк, протягом якого
перебував на посадi з 24.05.2017 до 20.04.2018. На посаду замiсть змiсть
особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано (у зв'язку iз запровадженням посади Ревiзора).
обрано заступником Голови Правлiння Дмитренка Iвана Iвановича на
строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку з з переобранням складу Правлiння, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини, протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади Радника
Голови Правлiння з розитку бiзнесу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», аналiтика
з iнвестицiй в ТОВ «Агро Експорт Груп», начальника вiддiлу фондових
операцiй ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.

2. Найменування посади
Голова Правлiння

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

лосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 1266139101.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття рiшення - 0.
19.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «СКФ Україна» надано згоду на вчинення значного правочину - договору з SKF GmbH, Schweinfurt ; предмет договору – поставка промислового обладнання; загальна вартiсть – 496 892 676 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1266203504. Кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 1266139101. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 1266139101.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття рiшення - 0.
19.04.2018р. рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «СКФ Україна» надано згоду на вчинення значного правочину - договору з SKF GmbH, Schweinfurt ; предмет договору – поставка пiддонiв;
загальна вартiсть – 179 763 619, 76 грн.
19.04.2018р. рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «СКФ Україна» надано згоду на вчинення значного правочину - договору з JINABAKUL FORGE PVT. LTD; предмет договору – поставка
компонентiв; загальна вартiсть – 235 333 059, 37 грн.
19.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «СКФ Україна» надано згоду на вчинення значного правочину - договору з АТ «ОЕК»; предмет договору – поставка
пiдшипникової сталi ШХ 15; загальна вартiсть – 700 323 438, 08 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1266203504. Кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 1266139101. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 1266139101.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття
рiшення 0.
19.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «СКФ Україна» надано згоду на вчинення значного правочину - договору з АТ « ОЕК»; предмет договору – поставка
пiдшипникової сталi Grade 3; загальна вартiсть – 579 204 000, 00 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1266203504. Кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 1266139101. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 1266139101.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття
рiшення - 0.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Цибульський Володимир Iванович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
23.04.2018
(дата)

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство "СКФ
Україна"

05745160
43017, мiсто Луцьк, Боженка, 34
0332 783 302 0332 783 334
serhiy.safulko@skf.com

Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів

II. Текст повідомлення
19.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «СКФ Україна» надано згоду на вчинення значного правочину - договору з «SKF Bearing Bulgaria EAD»; предмет договору – поставка поковок; загальна вартiсть – 1 097 855 480, 08 грн. Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй - 1266203504. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 1266139101. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 1266139101.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття
рiшення - 0.
19.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «СКФ Україна» надано згоду на вчинення значного правочину - договору з «FN Steel b.v.», предмет договору – поставка
холодно-тянутих пруткiв Grade CR6; загальна вартiсть –
647 983 648, 03 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1266203504.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 1266139101. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 1266139101. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття рiшення - 0.
19.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «СКФ Україна» надано згоду на вчинення значного правочину - договору з «TN Netherlands B.V.»; предмет договору – поставка роликiв та сепараторiв; загальна вартiсть – 534 629 824, 19 грн.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1266203504. Кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 1266139101. Кiлькiсть гоПовідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента
3. Місцезнаходження емітента

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАрИСТВО «ЕКОПРОД»

23981928

85700 Донецька область,
Волноваський р-н, м.Волноваха
вул.Центральна, буд.6-В
06244-4-16-41 06244-4-16-41

4. Міжміський код, телефон та факс
емітента
5. Електронна поштова адреса емітента ecoprod@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.ecoprod.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомостi про прийняття рiшення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 20.04.2017 року (Протокол №28 вiд 20.04.2017 року) прий
нято рiшення про попереднє надання згоди на чинення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати проведення зборiв. Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв не повинна перевищувати 686484,00 тисяч гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 686484,00 тисяч гривень. Спiввiдношення

72

(підпис)

Ткаченко Олег Васильович
(ініціали та прізвище керівника)
23.04.2018

граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними
рiчної звiтностi (у вiдсотках): 100,00%. Характер правочинiв: укладення Товариством правочинiв з юридичними особами, пов’язаними вiдносинами, щодо надання або отримання послуг, передачi або отримання в управлiння будь-яким
способом основних фондiв (засобiв), придбання або вiдчуження оборотних i
необоротних активiв; укладання Товариством кредитних договорiв, договорiв
позики, договорiв комiсiї, експортних договорiв, договорiв щодо надання будьякої застави, договорiв поруки, додаткових договорiв поруки, договорiв щодо
надання права договiрного та/або примусового списання коштiв з банкiвських
рахункiв Товариства, договорiв доручене управляння, дилерських договорiв
про пiдписку та будь-яких договорiв i документiв, якi можуть укладатися або
пiдписуватися Товариством разом з, згiдно з або у зв’язку з договорами
фiнансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усi та будь-якi додатки та
договори про внесення змiн до договорiв фiнансування, що є укладеними на
дату проведених цих Загальних зборiв, або що будуть укладенi протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв. Уповноважити Генерального
директора Товариства або особу виконуючи його обов’язки, або уповноважену
на це довiренiстю, виданої Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi дiї, щодо
вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, одержання попереднього схвалення
Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно
до Статуту Товариства. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 173 шт. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 173. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення:
«за» - 173 акції, «проти» - 0 акцій.
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. Генеральний директор Мельник Iван Iванович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Страхова компанія «Блакитний поліс»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Страхова компанія «Блакитний поліс»»
2. Код за ЄДРПОУ: 31029412
3. Місцезнаходження: 03150 Київ, Антоновича, 122
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-30-80, (044) 206-30-80
5. Електронна поштова адреса: lawyer@bplife.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.bplife.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
23.04.2018 року Річними Загальними зборами акціонерів Публічного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний поліс»» прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Насташева Артура Юрійовича з 23.04.2018 року у
відповідності до вимог законодавства, (Протокол № 1 вiд 23.04.2018
року). Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента
володiє в розімірі 8,990595 %. Насташев Артур Юрійович обiймав
посаду Голови Наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс» з
04.08.2017 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних та інформації
про посади, яка останні п'ять років обіймала, посадова особа не надала.
23.04.2018 року Річними Загальними зборами акціонерів Публічного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний поліс»» прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Ворони Олександра Петровича з 23.04.2018 року у
відповідності до вимог законодавства, (Протокол № 1 вiд 23.04.2018
року). Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента
володiє в розімірі 8,990595 %. Ворона Олександр Петрович обiймав
посаду Члена Наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс» з
04.08.2017 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних та інформації
про посади, яка останні п'ять років обіймала, посадова особа не надала.
23.04.2018 року Річними Загальними зборами акціонерів Публічного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний поліс»» прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Шевченка Олега Тарасовича з 23.04.2018 року у
відповідності до вимог законодавства, (Протокол № 1 вiд 23.04.2018
року). Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента
володiє в розімірі 8,990595 %. Шевченко Олег Тарасович обiймав
посаду Члена Наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс» з
04.08.2017 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних та інформації
про посади, яка останні п'ять років обіймала, посадова особа не надала.
23.04.2018 року Річними Загальними зборами акціонерів Публічного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний поліс»» прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Татарінов Євген Миколайович з 23.04.2018 року у
відповідності до вимог законодавства, (Протокол № 1 вiд 23.04.2018
року). Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента
володiє в розімірі 8,984326 %. Татарінов Євген Миколайович обiймав
посаду Члена Наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс» з
04.08.2017 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних та інформації
про посади, яка останні п'ять років обіймала, посадова особа не надала.
23.04.2018 року Річними Загальними зборами акціонерів Публічного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний поліс»» прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Шандаренко Вікторії Вячеславівни з 23.04.2018 року у
відповідності до вимог законодавства, (Протокол № 1 вiд 23.04.2018
року). Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента

володiє в розімірі 8,984326 %. Шандаренко Вікторія Вячеславівна
обiймала посаду Члена Наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс» з 04.08.2017 року. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних та
інформації про посади, яка останні п'ять років обіймала, посадова
особа не надала.
23.04.2018 року Річними Загальними зборами акціонерів Публічного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний поліс»» прийнято рiшення про обрання Голови Наглядової ради Волянської Анни Віталіївни з 23.04.2018 року у відповідності до
вимог законодавства, (Протокол № 1 вiд 23.04.2018 року) строком
на 1 (один) рік. Посадова особа часткою у статутному капiталi
емiтента не володiє, є представником акціонерів Ворони О.П., Насташева А.Ю., Шевченко О.Т. Волянська Анна Віталіївна обрана
на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс» з
23.04.2018 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних та інформації про посади, яка останні п'ять років обіймала, посадова особа
не надала.
23.04.2018 року Річними Загальними зборами акціонерів Публічного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний поліс»» прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Насташева Артура Юрійовича з 23.04.2018 року у відповідності до вимог
законодавства, (Протокол № 1 вiд 23.04.2018 року) строком на
1 (один) рік. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента
володiє в розмірі 8,990595 %. Насташев Артур Юрійович обраний на
посаду Члена Наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс» з
23.04.2018 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних та інформації
про посади, яка останні п'ять років обіймала, посадова особа не надала.
23.04.2018 року Річними Загальними зборами акціонерів Публічного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний поліс»» прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Ворона
Олександра Петровича з 23.04.2018 року у відповідності до вимог
законодавства, (Протокол № 1 вiд 23.04.2018 року) строком на
1 (один) рік. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента
володiє в розмірі 8,990595 %. Ворона Олександр Петрович обраний
на посаду Члена Наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс» з
23.04.2018 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних та інформації
про посади, яка останні п'ять років обіймала, посадова особа не надала.
23.04.2018 року Річними Загальними зборами акціонерів Публічного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний поліс»» прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Шевченка Олега Тарасовича з 23.04.2018 року у відповідності до вимог
законодавства, (Протокол № 1 вiд 23.04.2018 року) строком на
1 (один) рік. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента
володiє в розмірі 8,990595 %. Шевченко Олег Тарасович обраний на
посаду Члена Наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс» з
23.04.2018 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних та інформації
про посади, яка останні п'ять років обіймала, посадова особа не надала.
23.04.2018 року Річними Загальними зборами акціонерів Публічного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний поліс»» прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Курінного Дениса Вячеславовича з 23.04.2018 року у відповідності до
вимог законодавства, (Протокол № 1 вiд 23.04.2018 року) строком
на 1 (один) рік. Посадова особа часткою у статутному капiталi
емiтента не володiє, є представником акціонерів Кригіна О.В., Шандаренко В.В., Базюк Т.С. Курінний Денис Вячеславович обраний на
посаду Члена Наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс» з
23.04.2018 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних та інформації
про посади, яка останні п'ять років обіймала, посадова особа не надала.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління
Шемчук О.В.
23.04.2018
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»

Код за ЄДРПОУ: 33932816
Місцезнаходження: 65044, Одеська обл., м. Одеса, Французький бульвар, буд. 33
Міжміський код, телефон та факс: (0482) 33-95-25, 33-95-11
Електронна поштова адреса: office@odessafilm.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.odessafilm.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
20 квітня 2018 року рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» (Протокол
№1/2018 від 20.04.2018 р.) (надалі – Товариство), було прийнято рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Відомості щодо правочинів:
Характер правочинів:
- щодо залучення для розвитку Товариства грошових коштів на безповоротній основі (безповоротна фінансова допомога, гранти, краудфандинг, благодійні внески тощо);
- щодо участі Товариства з фізичними особами, юридичними особами
незалежно від форм власності, країни реєстрації та підпорядкування, у
тому числі із органами державної влади та місцевого самоврядування у
проектах, метою яких є розвиток матеріальної бази Товариства, створення кінофільмів або іншої аудіовізуальної продукції.
Гранична сукупна вартість правочинів: 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 32 012 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у
відсотках): 624,77 %.
Загальна кількість голосуючих акцій: 62 171 766, кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 62 171 766, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 62 171 766 та «проти»:
0 прийняття рішення.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правління
Осіпов Андрій Олексійович
20.04.2018 р.

Вiдкрите акцiонерне товариство
«Луцьке автотранспортне
пiдприємство 10754»

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: Вiдкрите акцiонерне товариство
"Луцьке автотранспортне пiдприємство 10754", 05482280
43020, Волинська область, м.Луцьк, вул. Рiвненська, 48,
тел.(0332) 251 072
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://atpl10754.wix.com/index
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
«Київ-Аудит 2000», 21642796
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне товариство): Загальні збори в звітному році не
скликалися
6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось
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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
«Техмашремонт»

2. Код за ЄДРПОУ: 05495590
3. Місцезнаходження: 09108, м. Бiла Церква, вул. Леваневського 87А
4. Міжміський код, телефон та факс: (04563)7-33-94 (04563)7-33-94
5. Електронна поштова адреса: biz@tekhmash.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.tekhmash.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв, якi
вiдбулись 23.04.2018р.Обрання посадової особи виконано на пiдставi
протоколу загальних зборiв № 7 вiд 23.04.2018р.
Посадова особа Ананiйчук Олексiй Iванович ( паспорт СК 670374 виданий 10.12.1997р. МВ №2 БЦ МУГУ МВС України в Київськiй обл.) обрана на посаду голови правлiння. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента: 78,312779. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.
Строк, на який обрано особу- 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа
протягом дiяльностi:
ПрАТ “Техмашремонт” голова правлiння. Розмiр пакета акцiй емiтента,
якi належать цiй особi: 87632 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
Ананiйчук Олексiй Iванович
голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
23.04.2018
М.П.
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» 2. Код за ЄДРПОУ 03327552 3. Місцезнаходження

18036, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Чигиринська, 86 4. Міжміський
код, телефон та факс (0472) 71-68-93 71-68-94 5. Електронна поштова
адреса 03327552@at24.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації
http:// abz.at24.com.ua/ 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлення Згiдно рiшення
Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АБЗ» (протокол № 18-04 вiд
18.04.2018р.) у зв’язку iз звiльненням за згодою сторiн з 18.04.2018 року
припиняються повноваження:
Голова правлiння – Рак Сергiй Миколайович (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента у розмiрi 0%. Перебував на посадi з 15.08.2017року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член правлiння –
Голомовза Євгенiя Василiвна (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi
0%. Перебувала на посадi з 02.09.2014 року. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Член правлiння – Гунько Тетяна
Анатолiївнаа (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0%. Перебувала
на посадi з 02.09.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АБЗ» (протокол
№ 18-04 вiд 18.04.2018р.) обрати з 19.04.2018 року: Голова правлiння –
Марасiн Олег Вiкторович (згоди на розкриття паспортних даних особа не
надала). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0%.
Попередньо перебував на посадi генерального директора «ПК Укртех
пром», ТОВ «Василькiвський хлiбокомбiнат» - виконуючий обов’язки директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згiдно Протоколу Наглядової Ради (протокол № 18-04
вiд 18.04.2018р) обрана строком на 5 рокiв. III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правлiння Марасiн Олег Вiкторович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД «ТЕМП»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ТЕМП»
2. Код за ЄДРПОУ
14309942
3. Місцезнаходження
29000 м. Хмельницький Проспект
Миру, 99/101
4. Міжміський код, телефон та факс (038) 263-00-27 (038) 263-00-27
5. Електронна поштова адреса
temp@comreg.com.ua
http://temp-mash.com.ua/news/
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
2. Текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися
20.04.2018 року (Протокол від 20.04.2018 року) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення
зборів.
Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 48390 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 82,6617%.
Характер правочинів: договори по будівництву; договори купівліпродажу; договори поставки, договори банківського вкладу; інвестиційні
договори; кредитні договори; договори страхування; інші договори, правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства згідно Статуту
та не суперечать чинному законодавству України.
Загальна кількість голосуючих акцій: 399 000 шт. Кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 299967. Кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення:
«за» – 299967 акцій, «проти» - 0 акцій.
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 Колеснікова Віта Вікторівна

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИВАТНЕ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО», 05391175,
Київська, 110А, м. Рівне, Рівненський, Рiвненська область, 33027, Україна,
0362284429
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 2404.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://rivne-avtoukravto.ua/ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальність
«Аудиторська фірма «КИЇВ - АУДИТ 2000», 21642796
5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата
проведення: 13.04.2017 року. Кворум зборів: 99,9999% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3.Затвердження регламенту роботи річних Загальних
зборів акціонерів Товариства. 4.Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Звіт Наглядової Ради
Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6.Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за на-

Приватне акцiонерне товариство
«Український науково-дослiдницький i
конструкторський iнститут по розробцi
машин i устаткування для переробки
пластичних мас, гуми i штучної шкiри»
«УкрНДIпластмаш»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по
розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i
штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrniiplastmash.com/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
(крім публічного акціонерного товариства)
ІІ. Текст Повідомлення
Товариство 20.04.2018 р. отримало від Центрального депозитарію перелік осіб, що мають право на участь у річних загальних зборах, складений станом на 18.04.2018 р. Товариству стало відомо, що розмір пакету
акцій акціонера - COTTERHILL INVESTMENTS LIMITED, реєстраційний
код 208997, місцезнаходження: Афродітіс,2-й поверх, буд.25,офіс 204, Нікосія, Республіка Кіпр, 1060, зменшився, а саме: розмір частки акціонера
в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета - 13,36387%; розмір
частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до змін розміру
пакету акцій - 13,58562%; розмір частки акціонера в загальній кількості
акцій після зміни розміру пакету акцій - 0 %; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету акцій - 0%.
Товариство 20.04.2018 р. отримало від Центрального депозитарію перелік осіб, що мають право на участь у річних загальних зборах, складений станом на 18.04.2018 р. Товариству стало відомо, що розмір пакету
акцій акціонера - фізичної особи, збільшився, а саме: розмір частки акціо
нера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета - 84,77346%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до змін розміру пакету акцій - 86,18011%; розмір частки акціонера в загальній кількості
акцій після зміни розміру пакету акцій - 86,47156%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету акцій - 86,47156%.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління
Коваленко К.Г.
23.04.2018

слідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства. 7.Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової
звітності Товариства за 2016 рік. 8.Розподіл прибутку (визначення порядку
покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році. 9.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом року. 10.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства
шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції
Статуту Товариства. 11.Визначення уповноваженої особи на підписання
нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. 12.Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання. 13.Припинення
повноважень членів Наглядової Ради. 14.Обрання членів Наглядової
Ради. 15.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової Ради.
Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: З питань порядку денного № 1-13 та № 15 рішення «за» прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу, з питання № 14
до складу Наглядової Ради обрано Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюту І.В.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, виплата не проводилась.
Генеральний директор
Хом’як В.І.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації:

Приватне
акцiонерне товариство “Чуднiвське
хлiбоприймальне пiдприємство”; код за ЄДРПОУ
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента:

емітента:00954024; Місцезнаходження емітента:13224 Житомирська обл ,
Чуднiвський р-н, с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська,1; Міжміський код, телефон
та факс емітента: (04139) 21323; Електронна поштова адреса емітента:
chd_hpp@mail.ru; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.chydnovhpp.ho.ua;
Вид особливої інформації: Відомостi про прийняття рiшення про поперед
нє надання згоди на вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення: 23 квiтня 2018 року загальними зборами
акцiонерiв товариства прийняте рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв щодо участi ПрАТ “Чуднiвське
хлiбоприймальне пiдприємство” в iнших господарських товариствах, виходу ПрАТ “Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство” (надалi - Товариство)
зi складу учасникiв (засновникiв) iнших господарських товариств, придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, вiдчуження

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО «ЗАВОД
«ТЕМП»

14309942
29000 м. Хмельницький Проспект
Миру, 99/101
4. Міжміський код, телефон та факс (038) 263-00-27 (038) 263-00-27
5. Електронна поштова адреса
temp@comreg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://temp-mash.com.ua/news/
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
2. Текст повідомлення
Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 20.04.2018 року (Протокол вiд 20.04.2018 року) припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Лукошина Сергiя Володимировича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку
повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,02506%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 16.04.2013 р. – 20.04.2018 р.
Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 20.04.2018
року), згідно подання Голови Правління, припинено повноваження Головного бухгалтера (Члена Правління) Товариства Ковальчука Олександра Володимировича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням
строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 03.10.2016 р. – 20.04.2018 р.
Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 20.04.2018 року (Протокол вiд 20.04.2018 року) обрано Головою Ревізійної комісії Товариства акціонера Лукошина Сергiя Володимировича. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних
пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,02506%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 5 років, згідно Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа
протягом останніх п’яти років: Голова Наглядової ради ПАТ «Стрийський
завод КПО», Голова Ревізійної комісії ПАТ «ЗАВОД «ТЕМП».
Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 20.04.2018
року), згідно подання Голови Правління, обрано Головним бухгалтером
(Членом Правління) Товариства Вишинську Людмилу Петрівну. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Cтрок, на який призначено особу: безстроково, до прийняття рішення про звільнення. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останніх п’яти років: Головний бухгалтер ПМП «Лідер».
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 Колеснікова Віта Вікторівна
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рухомого та нерухомого майна Товариства, отримання Товариством
кредитiв, у тому числi укладення кредитних договорiв, договорiв застави/
iпотеки, позики, поруки, поставки, купiвлi-продажу, оренди але не обмежуючись ними. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 4 500 000
гривень 00 копiйок. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р складає 9052,6 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках)- 49,70948 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 280 297 простих iменних акцiй , кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах 23.04.2018 р. становить 280 267 простих iменних акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 280 267 або 100 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в загальних зборах акцiонерiв та
«проти»прийняття рiшення -0- або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi беруть участь в загальних зборах акцiонерiв. 3. Підпис: Директор Iщук Петро Олександрович, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством. 23.04.2018 р.

Відомості про зміну складу посадових осіб

Дата
вчинення
дії

ПрАТ «А/Т тютюнова компанія
«В.А.Т.- Прилуки»

Зміни
Посада
Прізвище, Паспортні
Розмір
(признаім’я по
дані фізично частки в
чено,
батькові
особи
статутнозвільнеабо повне (серія,номер, му капіталі
но,
наймену- дата видачі, емітента (у
обрано
вання
орган, який відсотках)
або
юридичвидав) або
припиненої особи
код за
но
ЄДРПОУ
повноваюридичної
ження)
особи
19.04.2018 припине- Фiнансовий Состiн
19.04.2018
но
директор
Iгор
повноваЮрiйович
ження
Зміст інформації:
На позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «А/Т ТЮТЮНОВА
КОМПАНIЯ «В.А.Т.-ПРИЛУКИ» (ЄДРПОУ 14333202), якi вiдбулись
19 квiтня 2018 року, загальними зборами акцiонерiв було прийнято
рiшення задовольнити заяву Фiнансового директора Товариства, пана
Состiна Iгоря Юрiйовича, та припинити його повноваження в якостi
Фiнансового директора Товариства з 19 квiтня 2018 року. На посадi
перебував 1 рiк та 7 мiсяцiв. Особа на розкриття своїх паспортних даних
згоди не надавала. Часткою у статутному капiталi посадова особа не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа
не має.
Дата
Зміни
Посада
Прізвище, Паспортні
Розмір
вчинення
(признаім’я по
дані фізично частки в
дії
чено,
батькові
особи
статутнозвільнеабо повне (серія,номер, му капіталі
но,
наймену- дата видачі, емітента (у
обрано
вання
орган, який відсотках)
або
юридичвидав) або
припиненої особи
код за
но
ЄДРПОУ
повноваюридичної
ження)
особи
19.04.2018 обрано Фiнансовий Павлусь
19.04.2018
директор
Тарас
Мирославович
Зміст інформації:
На позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «А/Т ТЮТЮНОВА
КОМПАНIЯ «В.А.Т.-ПРИЛУКИ» (ЄДРПОУ 14333202), якi вiдбулись
19 квiтня 2018 року, загальними зборами акцiонерiв було призначено
членом Дирекцiї, Фiнансовим директором Товариства п. Павлуся Тараса
Мирославовича, громадянина України, безстроково. Особа на розкриття
своїх паспортних даних згоди не давала. З 4 вересня 2017 року
Павлусь Т.М. займає посаду Начальника вiддiлу комерцiйних фiнансiв у
ПРАТ «А/Т Тютюнова компанiя «B.A.T.-Прилуки». Протягом останнiх
5 рокiв п. Павлусь займав посади в комерцiйному та фiнансовому
вiддiлi компанiї ТОВ «Проктер енд Гембл» в Росiйськiй Федерацiї та
приватному медичному центi, Росiйська Федерацiя, м. Москва; Часткою
у статутному капiталi товариства посадова особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

Приватне акціонерне
товариство «Київський завод експериментальних конструкцій»: 00109339, Алма-Атинська, 8, м.

міжміський код та телефон емітента:

Київ, Днiпровський, 02090, (044) 566-97-41
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: kzek.kiev.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Р.Аудит», 37569947
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.04.2017 року. Кворум
зборів: 82,7421% до загальної кількості голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:11. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати
протокол річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Ревізійної комісії
Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року. 6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності
Товариства за 2016 рік. 7. Затвердження порядку розподілу збитків Товариства. 8. Зміна типу Товариства. 9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 11. Внесення змін та доповнень шляхом
затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства. 12. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства. 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 14. Встановлення
розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження
умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства. 16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Особи, що
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Директор та
Наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного:
Затвердити річний звіт ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» за 2016 р.Звіт Наглядової ради ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» за 2016 р. затвердити.Звіт Директора ПАТ «Київський завод
експериментальних конструкцій» за 2016 р. затвердити.Звіт Ревізійної комісії
ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» за 2016 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2016 р. затвердити.Затвердити фінансові результати діяльності Товариства 2016 р. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 р. Збиток 42 тис. грн.
покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Змінити тип та
найменування товариства на Приватне акціонерне товариство «Київський завод експериментальних конструкцій», скорочене найменування ПрАТ «КЗЕК».
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.Уповноважити Директора Товариства Москаленка О. підписати Статут
в новій редакції. Внести зміни та доповнення до положень про Загальні збори,
Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію шляхом затвердження їх в
новій редакції. Припинити повноваження наступного персонального складу
Наглядової ради: .Порошенко Олексій Іванович - Голова Наглядової ради; .
Переведенцев Анатолій Михайлович - член Наглядової ради; Заблоцький Ігор
Леонідович - член Наглядової ради.Обрати Наглядову раду Товариства терміном до наступних річних зборів у наступному персональному складі: Порошенко Олексій Іванович,.Переведенцев Анатолій Михайлович; Заблоцький
Ігор Леонідович ; Мельничук Антін Дмитрович, Ганапольський Дмитро Олександрович. Затвердити умови безоплатного договору, що буде укладено з
членами Наглядової ради, доручити Директору Товариства підписати даний
договір. Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства : Мохнатко Ольга Леонідівна – Голова Ревізійної комісії.
Юхименко Тетяна Миколаївна – член Ревізійної комісії, Овдій Людмила Григорівна - член Ревізійної комісії.Обрати членами Ревізійної комісі: Мохнатко
Ольга Леонідівна ;.Юхименко Тетяна Миколаївна ; Овдій Людмила Григорівна.
Затвердити умови безоплатного договору, що буде укладено з членами Ревізійної комісії, уповноважити Директора Товариства підписати даний Договір.

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

Відомості про зміну складу посадових осіб

ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки»

Дата вчи- Зміни (при- Посада Прізвище, Паспортні дані фі- Р о з м і р
нення дії з н а ч е н о ,
ім’я по бать- зично
особи частки в
звільнено,
кові або по- (серія,номер, дата статутнообрано або
вне найме- видачі, орган, який му капіталі
припинено
н у в а н н я видав) або код за е м і те н та
повноваюридичної ЄДРПОУ юридич- (у відсот
ження)
особи
ної особи
ках)
19.04.2018 припинено член Ре Троценко
0
повнова- в i з i й н о ї Олександр
ження
комiсiї Вiкторович
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «А/Т тютюнова компанiя
«В.А.Т.- Прилуки» (Протокол №19-04-2018 вiд 19.04.2018 року) припинено пов
новаження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Троценка Олександра Вiкторо
вича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). На
посадi перебував 1 мiсяць та 4 днi.; Часткою у статутному капiталi товариства
посадова особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини особа не має.
Дата вчи- Зміни (при- Посада Прізвище, Паспортні дані фі- Р о з м і р
нення дії з н а ч е н о ,
ім’я по бать- зично особи (серія, частки в
звільнено,
кові або по- номер, дата видачі, статутновне найме- орган, який видав) му капітаобрано або
н у в а н н я або код за ЄДРПОУ лі емітенприпинено
юридичної юридичної особи та
(у
повноваособи
відсотках)
ження)
19.04.2018 припинено член
Горбенко
0
повнова- Ревiзiйної Олена
ження
комiсiї Леонiдiвна
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «А/Т тютюнова компанiя
«В.А.Т.- Прилуки» (Протокол №19-04-2018 вiд 19.04.2018 року) припинено пов
новаження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Горбенко Олену Леонiдiвну
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). На посадi
перебувала 1 мiсяць та 4 днi.; Часткою у статутному капiталi товариства посадова особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Дата вчи- Зміни (при- Посада Прізвище, Паспортні дані фі- Р о з м і р
нення дії з н а ч е н о ,
ім’я по бать- зично особи (серія, частки в
звільнено,
кові або по- номер, дата вида- статутнообрано або
вне найме- чі, орган, який ви- му капіталі
припинено
н у в а н н я дав) або код за е м і те н та
повн
 ова
юридичної ЄДРПОУ юридич- (у відсот
ження)
особи
ної особи
ках)
19.04.2018 припинено Член П а в л у с ь
0
повнова- Ревiзiйної Тарас Миження
комiсiї р о с л а в о вич
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «А/Т тютюнова компанiя
«В.А.Т.- Прилуки» (Протокол №19-04-2018 вiд 19.04.2018 року) припинено пов
новаження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Павлуся Тараса Мирославовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). На посадi
перебував 1 мiсяць та 4 днi.; Часткою у статутному капiталi товариства посадова особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Дата вчи- Зміни (при- Посада Прізвище, Паспортні дані фі- Р о з м і р
нення дії з н а ч е н о ,
ім’я по бать- зично особи (серія, частки в
звільнено,
кові або по- номер, дата вида- статутнообрано або
вне найме- чі, орган, який ви- му капітаприпинено
н у в а н н я дав) або код за лі емітенповноваюридичної ЄДРПОУ юридич- та
(у
ження)
особи
ної особи
відсотках)
19.04.2018 обрано
Ревiзор Горбенко
0
Олена
Леонiдiвна
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «А/Т тютюнова компанiя
«В.А.Т.- Прилуки» (Протокол №19-04-2018 вiд 19.04.2018 року) обрано Горбенко Олену Леонiдiвну (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних) Ревiзором Товариства, громадянка України, строком на 5 рокiв у
вiдповiдностi до Статуту Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв Горбенко О.Л. займала посаду провiдного економiста вiддiлу фiнансiв маркетингу у
ПРАТ «А/Т Тютюнова компанiя «B.A.T.-Прилуки, з 05.05.2015 провiдний
економiст вiддiлу фiнансiв у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанiя «B.A.T.-Прилуки, з
01.07.2015 провiдний економiст з планування у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанiя
«B.A.T.-Прилуки», з 06.09.2016 переведено до ТОВ «Бритiш Американ Тобакко
Сейлз енд Маркетинг Україна», Провiдний економiст з планування; Старший
менеджер з фiнансiв виробництва з 01.12.2017 у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанiя
«B.A.T.-Прилуки».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАГАЗИН КИЯНКА»

Річна інформація емітента
за 2017 р.
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО «МАГАЗИН КИЯНКА», 01564466,
місцезнаходження, міжміський 01023, м.Київ, вул. Мечникова, 9
код та телефон емітента
(044) 280-91-39.
2. Дата розкриття повного
24.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://kiyanka.com.ua/pat
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПрАТ «НИВА»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 р.
1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон
емітента
2. Дата розкриття
повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію

ПрАТ «НИВА», 19253407, 08132,
м. Вишневе, вул.Промислова,10
(044) 492-33-05.
24.04.2018

www.nyva.com.ua.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 р.
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента:

Приватне акцiонерне товариство
«Турбiвський каолiновий завод»,

05474145, 22513 Вiнницька область Липовецький район, смт.Турбiв,
вул. Миру,77, 04358 4-12-52,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: tkz.com.ua

Приватне
акцiонерне товариство Автобаза
«Чернiгiвводбуд»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
Автобаза «Чернiгiвводбуд», 01035041,
місцезнаходження, міжміський Чернігівська обл., 14037, м. Чернiгiв,
код та телефон емітента
вул. Гончарова, 4 (4622) 23155,
2. Дата розкриття повного
22.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://avtobaza.net.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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ПрАТ
«МЕБЛIСАМ»
Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2017 р.
1. Повне найменування емітента, ПрАТ «МЕБЛIСАМ», 31901105,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- 03022, м.Київ, ВУЛ. ОНУФРIЯ
ня, міжміський код та телефон
ТРУТЕНКА, 10 (044) 537-09-84
емітента
2. Дата розкриття повного тексту 24.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.MEBLI-SAM.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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
«ПолтАвський гірничо-збагачувальний
комбінат»;

00191282; вул. Будівельників, 16, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39802, Україна; (05348)74221
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.ferrexpo.ua
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ
місцезнаходження,
КОНСТРУКТОРСЬКОміжміський код та
телефон емітента
ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ

ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦ
ТВА», 22883891, 03056, м. Київ, вул. По-

льова, 24 (044) 584-39-47 .
2. Дата розкриття повного 24.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
www.UKTIZV.com.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство «ЗОВНІШня, міжміський код та телефон
НЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРемітента
МА «КРАЗ»; 05593453; 39631,
Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2; 0536-76-62-10
2. Дата розкриття повного тексту річ- 23.04.2018 р.
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.autokraz.com.ua/index.php/
Інтернет, на якій розміщено
uk/informatsiya-emitenta-vtf-kraz-2
регулярну річну інформацію
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКОкод за ЄДРПОУ, місцезнаходженЕСТОНСЬКЕ ПIДПРИЄМ
ня, міжміський код та телефон
СТВО У ФОРМI ТОВАРИемітента

СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ОПТIМА-ФАРМ, ЛТД" ,

21642228, Київська, Печерський,
01103, м. Київ, вул. Кiквiдзе, 18-А
0444905310,
2. Дата розкриття повного тексту 20.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.optimapharm.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау- Приватне пiдприємство – Аудитордиторської фірми (П. І. Б. аудитора - ська фiрма «ВЕРIФ-АУДИТ»,
фізичної особи - підприємця), якою 30681472
проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори Емітент не є акціонерним товари(розділ заповнюється у випадку, якщо ством
емітент - акціонерне товариство)
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
7088089
4763195
Основні засоби (за залишковою вартістю)
150800
110385
Довгострокові фінансові інвестиції
190
190
Запаси
3678608
2486193
Сумарна дебіторська заборгованість
539233
458621
Грошові кошти та їх еквіваленти
104311
21093
Власний капітал
1382912
1196426
Статутний капітал
19
19
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1382893
1196407
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
804929
723905
Поточні зобов'язання і забезпечення
4900248
2842864
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0
0
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних
загальна номіналь0
0
випусків, викуплені
на вартість
0
0
протягом звітного періоду у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін0
0
них паперів власних випусків протягом періоду
Генеральний директор
Губський Андрій Іванович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВ-ОДЯГ»

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
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-ОДЯГ», 01554255, Оболонський р-н
04073 м.Київ вул.Куренiвська, 2-Б, (044) 468-10-13
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://odyag.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 для
опублікування в офіційному друкованому виданні) /
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента /

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Палiтра»,

(код 18019299), 03057, м.Київ, Шевченкiвський р-н, Ежена Потьє, 12А,
т.(044) 490-94-67;, /
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії / 23.04.2018 /
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію / http://palitra.aspectgroup.com.ua
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПрАТ «Iндустрiальнi та дистрибуцiйнi
системи»

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
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Iндустрiальнi та дистрибуцiйнi системи», код за ЄДРПОУ
24364528, Україна, 04073 м. Київ пр-т Степана Бандери, буд.9 корп.5,
оф.501, Тел. (044) 496-45-46
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://www.ids.ua/ua/

Приватне
акцiонерне товариство «ВолодимирВолинське АТП 10707»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента:
Приватне акцiонерне товариство «Володимир-Волинське АТП 10707»,
05461125, Україна Волинська обл. 44701 м. Володимир-Волинський Ковельська. 181, 03342 21715
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://atp10707.com.ua/

Приватне акцiонерне товариство «Наукововиробнича фiрма «Iнтерфейс»

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 акцiонерне
товариство «Науково-виробнича фiрма «Iнтерфейс», 22865812, Україна
04073 Київ Марка Вовчка, 16, 0444639908
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://nvfinterface.emitents.net.ua/ua/docs
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне
акцiонерне товариство
«Мукачiвприлад»

Річна інформація емітента за 2017 рік.
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Мукачiвприлад», 00226282, Закарпатська , д/н, 89600, м.Мукачево,
вул. Миру,151 (03131) 4-26-74. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
20.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: mprilad.emitents.net.ua. 4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: -. 5. Інформація про
загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне
товариство): 04.05.2017р збори не відбулися (відсутній кворум), 6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
Голова правлiння
Лендєл С. В.

Приватне акцiонерне товариство
«Iнтерфейс»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента:

Приватне акцiонерне товариство
«Монтажлегмаш»,

01401126, Україна 02121 м.Київ, вул.Автопаркова,буд.5, 0444920315
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: montazhlegmash.diametr.com.ua

Приватне акціонерне товариство
«Проскурів»

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 акцiонерне
товариство «Iнтерфейс», 24258163, Україна 04080 Київ Фрунзе, 82,
0444689092
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://interface.emitents.net.ua/ua/docs

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, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Проскурів», 30693425, пров.Купріна 7/2, м. Хмельницький, Хмельницька, 29000, (0382) 63-72-57
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.sites.google.com/site/proskurovua/

Приватне акціонерне товариство
«Ізяславська реалізаційна база
хлібопродуктів»

Приватне акціонерне товариство
«Віта»

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, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів», 00956750,
вул. Вокзальна,35, м.Iзяслав, Ізяславський, Хмельницька, 30300, (0252)
42775
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.realbaza.km.ua

Приватне акціонерне товариство
«Геракл»

Річна інформація
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів , крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів.
1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Геракл»,
місцезнаходження: 22000, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Лисенко 19, код за ЄДРПОУ 13313189, міжміський код та телефон 04338
2-25-09.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступній інформаційній базі даних 22.04.2018 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію – http://herakl.com.ua

80

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, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Віта», 30693303, провул.Купріна, 1, м. Хмельницький, ., Хмельницька,
29000, (0382) 63-72-57
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.sites.google.com/site/pratvita/

Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «БРОКБIЗНЕС»

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 акцiонерне
товариство «Страхова компанiя «БРОКБIЗНЕС», 20344871, Україна,
Шевченкiвський р-н, 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, 3, 044 277 21 61.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://bbs.ua.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ТАКСОСЕРВIС”

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО “ТАКСОСЕРВIС”, 03119718,
місцезнаходження, міжміський Чернігівська обл., 14037, м. Чернiгiв,
код та телефон емітента
вул. Борисенка, буд.58 (0462) 72-35-25,
2. Дата розкриття повного
22.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://taksoservice.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РIПКИНСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО17444»
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ,
«РIПКИНСЬКЕ
місцезнаходження, міжмісь- АВТОПIДПРИЄМСТВО17444», 03119693,
кий код та телефон емітента Чернігівська обл., Рiпкiнський р-н, 15000,
м.Рiпки, вул.Любецька, 5 (04641) 2-13-70,
2. Дата розкриття повного
22.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі repki.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМУНАЛЬНИК»
Річна інформація емітентів,
які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ,
«КОМУНАЛЬНИК», 03357791, Чернігівмісцезнаходження, міжміський ська обл., 15200, м. Сновськ,
код та телефон емітента
вул. Незалежності,106 (04654) 2-16-02,
2. Дата розкриття повного
22.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://shchorskomunaln.ucoz.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «АПТЕКА
місцезнаходження, міжміський
№65 «ПАНАЦЕЯ» , 22819338
код та телефон емітента
17500, Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул.Київська 279 (04637)3-45-48
2. Дата розкриття повного тексту 20.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
panaceya.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне
акцiонерне товариство
«Текстиль-ЧН»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Текстиль-ЧН», 01552374, Чернігівмісцезнаходження, міжміський ська обл., 14017, м. Чернiгiв, вул. Макод та телефон емітента
зепи, 48 0462-675-120,
2. Дата розкриття повного
23.03.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://prat-tekstil.net.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне
акцiонерне товариство
«Метек»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Метек», 14228103, Чернігівська обл.,
місцезнаходження, міжміський Чернiгiвський р-н, 15555, с. Слабин,
код та телефон емітента
вул. Лiсна, 1 (046-22)-4-11-33,
2. Дата розкриття повного
22.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://skoda-metek.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне
акцiонерне товариство «Козелецьке
АТП 17440»
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Козелецьке АТП 17440», 03119629,
місцезнаходження, міжмісь- Чернігівська обл.., Козелецький р-н,
кий код та телефон емітента 17000, м. Козелець, вул. Чапаєва, 13
(04646) 21437,
2. Дата розкриття повного
22.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі atp-17440.in.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 р. емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство «Вiнниць
ня, міжміський код та телефон
ка харчосмакова
емітента
фабрика», 30453389, 21018
Вiнницька область . м.Вiнниця,
Р. Скалецького ,15, (0432) 53-33-35,
2. Дата розкриття повного тексту 20.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- vhsvin.com.ua/zvit
нет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Номiнал»

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, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Номiнал», 14311761, вул.Фридрихiвська 10, м.Волочиськ, Волочиський,
Хмельницька, 31200, 0384541301
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.nominal.km.ua

Приватне
акцiонерне товариство
«РММ»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«РММ», 20366111, с.Коксобуд,б.6, м.Краматорськ, д/н, Донецька, 84306,
(06264) 6-08-30
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: rmm.com.ua

Приватне акцiонерне товариство
«Фiрма «Хмельницькбуд»

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, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Фiрма «Хмельницькбуд», 01269388, вул. Володимирська 109,
м. Хмельницький, ., Хмельницька, 29000, (0382) 65-44-45
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.khmelnytskbud.com
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017рік

1.Повне найменування емітента Приватне акцiонерне
товариство «Довбишавтотранс», ідентифікаційний

код юридичної особи 13561208, місцезнаходження 12724, Житомирська
область, Баранiвський район. смт. Довбиш Бикiвське Шосе, буд. 3, міжміський код і телефон емітента 04144 51217. 2.Дата розкриття повного
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії 23.04.2018 р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.dovbautotrans.com.ua 4.Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності.
За зітний період аудит фінансової звітності не проводився. 5.Інформація
про загальні збори В звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори
акціонерівне скликались i не проводились в зв'язку з відсутністю грошових коштів на організацію їх скликання. 6.Інформація про дивіденди. За
результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Голова правління _______________ Поліковський В.В.
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ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РОССАВА»

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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОССАВА», код за ЄДРПОУ: 13938877, місцезнаходження: 36008,
м.Полтава, вул.Комарова, 14А, міжміський код та телефон емітента:
(05322) 59-87-26.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http:// 13938877.infosite.com.ua.

Приватне акцiонерне товариство
«Хмельницький обласний
пивзавод»

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, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Хмельницький обласний пивзавод», 05513922, вул. Чорновола, 24,
м. Хмельницький, Хмельницька, 29000, (0382) 784237
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.pat.khmelpyvo.com

Приватне акцiонерне товариство
«Полонське пiдприємство «Агрохiм»

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, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Полонське пiдприємство «Агрохiм», 05491385, Залiзнична, 131,
м. Полонне, Полонський, Хмельницька, 30500, +380384332279
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.pac.km.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ за 2017 рік
1.Повне найменування емітента:

Зовнiшньоекономiчна асоцiацiя
«Новосвiт» .

2.Місцезнаходження: 21022, місто Вінниця, провулок Станіславського 16.
3.Код за ЄДРПОУ: 30594406.
4. Міжміський код та телефон – (0432)63-47-80.
5.Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 21.04.2018 року.
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію – http://novosvit.at.ua.
7. Аудиторська фірма «Служба аудиту», ЄДРПОУ 25500146.
8. ЗЕА «Новосвіт» не є акціонерним товариством – Загальні збори акціонерів не проводить, простих іменних та привілейованих акцій не випускала, дивіденди по вказаним цінним паперам у звітному та попередньому періодах не виплачувала.
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ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ВАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

ПРАТ
ТОВ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
АТ
АТ

БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОМАШ»
БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС
БРОДІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС
БРОТЕП-ЕКО
БРОТЕП-ЕКО
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 28
БУДІВЕЛЬНИЙ СВІТ
БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК
БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК
БУДІВЕЛЬНИК
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №10
БУДІНДУСТРІЯ
БУДМАРКЕТ
БУДПЛАСТИК
БУДСЕРВІС-ЦЕНТР
БУЗЬКІ ПОРОГИ
БУКОВИНАПРОДУКТ
БУСЬКА ПМК-183
ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ
ВАСИЛІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
ВАТУТІНСЬКЕ АТП - 2362
ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 16543
ВИДУБИЧІ
ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»
ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ»
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ»
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ»
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ»
ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ»
ВИШНЕВЕ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ
МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ
ВІЗІКОМ
ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО
ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ
ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННІЙ
СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ
ВІННИЧЧИНА
ВІРНІСТЬ
ВІТА
ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД
ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД
ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ
ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО
ВОЛОВОДІВКА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ АТП 10707
ВРЕМЯ
ВТОРПОЛІМЕРМАШ
ГАЙЧУР-АГРО
ГАЛАН
ГЕРАКЛ
ГІДРОСИЛА ГРУП
ГІРНИЧО-РУДНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
ГОНГ
ГОРИЗОНТ
ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
«КРАСНОЛУЦЬКА»
ГРАВІТОН
ГРАД ІНВЕСТ
ГРАНІТ-ПЛЮС
ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ГРОНА
ДАВІКОН
ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК
ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК
ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК
ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ПАНТЕОН»
ДІГ
ДІГ

83

103
221
231
37
136
31
152
226
237
40
152
216
237
152
40
108
220
52
236
241
28
232
129
156
8
181
181
182
198
226
2
123
115
107
108
81
110
142
137
80
194
197
204
243
131
124
213
79
204
127
230
228
80
190
236
118
210
220
120
94
141
123
227
222
17
125
126
127
139
50
139
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151.
152.
153.
154.
155.

АТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

156.
157.

ПАТ
ПРАТ

158.
159.

ПАТ
ПРАТ

160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПрАТ
ЗАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ

175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ

182.
183.
184.
185.
186.
187.

ТОВ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ

188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.

ПАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

197.

ПРАТ

198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

84

ДІГ
ДНІПРО МОТОР ІНВЕСТ
ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД
ДНІПРОВСЬКИЙ РИНОК
ДНІПРОГАЗ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА
КОЛОНА №246
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД
ДОВБИШАВТОТРАНС
ДОІРЕА
ДОІРЕА
ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4
ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ
ДОНМАШБУД
ДРОГОБИЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ДРУЖБА.
ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО
ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО
ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ
ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ
ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ
ДУБНОМОЛОКО
ДУБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ДУНАЄВЕЦЬКЕ АТП-16839
ЕДЕЛЬВІКА
ЕКОПРОД
ЕКОРИНОК
ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ
ВИБУХОВИХ РОБІТ
ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ
ЕЛЕКТРОМАШИНА
ЕЛЕКТРОМАШИНА
ЕЛЕКТРОНМАШ
ЕЛЕКТРОПРИЛАД
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
«СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
ЕНЕРГОГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ
ЕНЕРГОІНВЕСТ
ЕНРАН
ЕНСТО УКРАЇНА
ЕТНА
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК
ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР
ЖИТОМИРСЬКЕ ШЛЯХОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
№19
ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ
ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД
ЗАБІР'Я
ЗАВОД «АКЦЕНТ»
ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
ЗАВОД «МЕТАЛОПРИЛАД»
ЗАВОД «ТЕМП»
ЗАВОД «ТЕМП»
ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 11
ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА
МЕТАЛООСНАСТКИ
ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО
ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО
ЗАВОД СЕГМЕНТ
ЗАВОД СЕГМЕНТ
ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ
ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ
ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА»
ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА»
ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО
ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО
ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ
ЗАІР

141
157
2
203
17
178
228
177
212
183
187
82
199
199
164
12
13
147
234
46
144
157
161
162
239
236
259
158
72
54
155
10
47
39
212
212
63
164
96
121
70
159
127
165
163
142
115
136
147
142
47
234
60
89
75
76
148
217
232
217
218
190
192
135
168
202
202
16
104
153
122

220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ

240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ТОВ

247.
248.
249.
250.
251.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

252.

ПРАТ

253.

ПРАТ

254.
255.

ПАТ
ПАТ

256.

ПАТ

257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПрАТ
ЗАТ
ПРАТ
ПРАТ

269.
270.
271.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ

272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

286.

ПРАТ

287.

ПАТ

ЗАКАРПАТТЯ ЛАДА
ЗАПОРІЖАВТОТРАНС
ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ
ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ
ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО
ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД
ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД
ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА
ЗАХІДЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ
ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ
ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ»
ЗОЛОТОНОШААГРОПОСТАЧ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ
ІДЕЯ БАНК
ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ
КОМБІНАТ
ІЗЯСЛАВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ
ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ІМПЕРІЯ-С
ІМПЕРІЯ-С
ІМПЕРІЯ-С
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВОСТОК-ІНВЕСТ»
ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНСГРУП»
ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ
ІНДУСТРІЯ
ІНДУСТРІЯ
ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СІГУРД»
ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
«КЕРАММАШ»
ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
«КЕРАММАШ»
ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
«КЕРАММАШ»
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У
ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД
ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД
ІНТЕРФЕЙС
ІНТУРБІЗНЕСЦЕНТР «ДРУЖБА»
ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ
ІНФРАКОН
ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД
ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
КАБЕЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА СИСТЕМА
К-АВТОТРАНС
КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ
КАЗИНО «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»
КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР
КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СОРТНАСІННЄОВОЧ»
КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ
КАТП-1028
КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО
УСТАТКУВАННЯ
КВІТИ КРЕМЕНЧУКА
КВІТИ УКРАЇНИ
КВІТИ УКРАЇНИ
КДЗ
КЕРАМЕТ
КИЙ АВІА
КИЇВ-ОДЯГ
КИЇВПОЛІГРАФМАШ
КИЇВПОЛІГРАФМАШ
КИЇВПРОЕКТ
КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»
КИЇВСЬКА РУСЬ
КИЇВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ПАПЕРІВ
КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО
КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ
КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН
«СТОЛИЧНИЙ»

216
113
238
118
122
114
56
57
224
15
219
224
78
168
243
150
150
26
224
102
80
54
189
189
191
204
244
79
42
44
238
162
177
243
145
185
186
80
227
235
216
234
30
234
192
138
4
110
236
164
122
119
66
119
120
237
39
55
79
106
111
6
50
38
160
43
77
166
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289.
290.
291.
292.

ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

293.
294.
295.
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ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ

309.
310.
311.
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ПРАТ
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ПАТ
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ПРАТ
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ПАТ
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ПРАТ
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331.
332.
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338.

ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ВАТ
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ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ВАТ

343.
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349.
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357.
358.
359.
360.
361.

ПРАТ
ПРАТ
ВАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
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ПРАТ

КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ
КІРОВОГРАДГРАНІТ
КІРОВОГРАДГРАНІТ
КІРОВОГРАДСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ
КІЦМАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
№17739
КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО
КОБЛЕВО
КОЗЕЛЕЦЬКЕ АТП 17440
КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО
ГРАВІЮ
КОЗЯТИНХЛІБ
КОМАРОВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД
КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
КОМПАНІЇВСЬКЕ РТП
КОМПАНІЇВСЬКЕ РТП
КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ»
КОМПЛЕКС ВІДПОЧИНКУ «ЗАІР»
КОМУНАЛЬНИК
КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА
КОНКОРД ФІНАНС
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ
КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»
КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ
КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ
КОРПОРАЦІЯ «АВЕРС»
КП МЕДІА
КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР
КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО
КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ «КВАРЦ»
КРИСТАЛБАНК
КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО
КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ
ВИРОБІВ
ЛАДАСЕРВІС
ЛД-ПЕРСПЕКТИВА
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД
ЛЕБІДЬ
ЛЕКХІМ-ХАРКІВ
ЛИПОВЕЦЬАГРОТЕХСЕРВІС
ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ
ЛИСТ
ЛОЗОВАБУД
ЛОЗОВАБУД
ЛОЗОВАБУД
ЛОНДОНСЬКА -БРІСТОЛЬ
ЛУЦЬКАВТОДОР
ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО
ЛУЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
10754
ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОДТОВАРИ»
ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОДТОВАРИ»
ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО
УСТАТКУВАННЯ
МАГАЗИН 450
МАГАЗИН КИЯНКА
МАЛИНСЬКА ЛЬОНОНАСІННИЦЬКА СТАНЦІЯ
МАР'ЯНІВСЬКЕ
МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ»
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ»
МЕБЛІСАМ
МЕЛАВТОТРАНС
МЕЛІТОПОЛЬГАЗ
МЕЛІТОПОЛЬНАФТОСЕРВІС
МЕНА ПАК
МЕНА ПАК
МЕРИДІАН
МЕРКУРІЙ-ТОРГ
МЕТЕК
МИКОЛАЇВАВТОСЕРВІС
МИКОЛАЇВБУДТРАНС
МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ
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178
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225
81
236
112
204
217
203
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192
40
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81
152
61
47
169
65
95
89
136
8
17
126
39
34
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103
93
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15
30
50
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147
101
234
202
204
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62
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206
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130
55
78
13
190
234
229
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78
226
45
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123
81
223
230
226
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ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ
ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
№139
ПАТ МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
ПрАТ МІОРА ЕСТЕЙТС
ПРАТ МОЛОКОТЕХСЕРВІС
ПРАТ МОНТАЖЛЕГМАШ
ТОВ МОРІОН
ПРАТ МОТОВИЛІВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ
ПАТ МУКАЧІВПРИЛАД
ПАСТ НАДІЯ
ПАСТ НАДІЯ
ПРАТ НАТАЛ
ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРФЕЙС»
ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «СЕНСОР»
ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СВІТЛО
ШАХТАРЯ»
ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ»
ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ»
ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ»
ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «БІРЮЗА»
ПАТ НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ
ПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ОРАНТА»
ПРАТ НГМЗ-БУР
ПАТ НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ
ПРАТ НЕМИРІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 10547
ПРАТ НИВА
ПАТ НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ
ПРАТ НІЖИНСЬКЕ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»
ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ОСНАЩЕННЯ
ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД
ПРАТ НІКСТРОМ
ПРАТ НОВА ЛІНІЯ
ПРАТ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПАТ НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ
ПРАТ НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ПРАТ НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР’ЄР
ЗЕА НОВОСВІТ
ПРАТ НОІПРОКС
ПРАТ НОЛЬГА
ПРАТ НОМІНАЛ
ПАТ ОБ’ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОСТАЧ
ПРАТ ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА
ПРАТ ОБЛАСНИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ І
КОНСТРУКЦІЙ
ПРАТ ОБОД
ПРАТ ОБРІЙ
ПРАТ ОБРІЙ-ІНК
ПРАТ ОБУХІВСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ
ПАТ ОВРУЦЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ
ПРАТ ОДЕСОБЛТАРА
ПРАТ ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ
ПРАТ ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ
ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИПУСКУ КОВАЛЬСЬКОПРЕСОВИХ АВТОМАТІВ
ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ
ВЕРСТАТІВ
ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД
ПАТ ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
№42
ПРАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ
ПАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
ПРАТ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ПРАТ ОЛЬГІВСЬКЕ
ПРАТ ОЛЬШАНСЬКЕ АТП-14865
ПРАТ ОЛЬШАНСЬКЕ АТП-14865
ПРАТ ОМЕГА
ПАТ ОРІОН
ПРАТ ОСТРОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ
ПРАТ ПАЛІТРА
ПРАТ ПАЛЯНИЦЯ
ТОВ ПАНТЕК-ВИРОБНИЦТВО
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29
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29
89
194
80
108
165
80
180
184
168
79
230
228
91
92
92
220
90
51
39
36
12
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233
146
3
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33
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90
165
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82
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228
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15
11
30
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89
220
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70
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112
155
53
240
15
191
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233
65
97
238
133
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79
193
135
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СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
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ПАРФУМ
ПАРФУМ
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР’ЄР «ГРАНІТ»
ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №34
ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №54
ПЕРШИЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД
ПЕТРІВСЬКИЙ ЗАВОД СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ І
КОНСТРУКЦІЙ
ПЗДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ
ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ
ПІВДЕНЬ
ПІДВОЛОЧИСЬКГАЗ
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
«ІНТЕРВИБУХПРОМ»
ПЛЕМСЕРВІС
ПЛОДООВОЩ
ПЛОДОРОЗСАДНИК СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ
ПЛОДОРОЗСАДНИК СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ
ПМК № 28 ВОДБУД
ПМК № 28 ВОДБУД
ПМК № 28 ВОДБУД
ПМК-23
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«ЛУБНИГАЗ»
ПОДІЛРЕМБУД
ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ
ПОЛІГРАФСЕРВІС
ПОЛІГРАФСЕРВІС
ПОЛОГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ
ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД
ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД
ПОЛОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОХІМ»
ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ
ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ
ЗАВОД
ПОЛТАВХІММАШ
ПОМІЧНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
ПОПЕЛЮХСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ПОРТАЛ-І
ПОСЛУГА
ППІ ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ
ПРИЗМА
ПРИКАРПАТ.БУД
ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ
ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА
ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО «ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ»
ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО «ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ»
ПРОМАВТОІНВЕСТ
ПРОМАВТОІНВЕСТ
ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «УКРЦЕМЕНТ»
ПРОСКУРІВ
РАЙАГРОБУД
РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА
РАССВЕТ
РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
«АЗОВРЕМБУД»
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 1
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50
РЕМОНТНО-СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №52
РЕСУРСИ КРИВБАСУ
РИНОК «ОБОЛОНЬ»
РІВНЕ-АВТО
РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ
РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ
РІВНЕСПОРТЕК
РІВННЕЕЛЕВАТОРБУД
РІПКИНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 17444
РІТЕЙЛ ГРУП
РММ
РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА
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134
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РОКС
РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
РОССАВА
РОССАВА
РУБІН
САД ПОДІЛЛЯ
САД ПОДІЛЛЯ
САН ІНБЕВ УКРАЇНА
САНТЕХКОМПЛЕКТ
САРНИНАФТОПРОДУКТ
САТАНІВ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
СВІТАНОК
СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОН
СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК
СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС
СК «АМАЛЬТЕЯ»
СК «БЛАКИТНИЙ ПОЛІС»
СК «БЛАКИТНИЙ ПОЛІС»
СК «БРОКБІЗНЕС»
СК «ЄВРОІНС Україна»
СК «ПРОМІНЬ»
СК «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ»
СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС»
СК АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ
СК АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ
СКОЛІВСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ
СКФ УКРАЇНА
СКФ УКРАЇНА
СКФ УКРАЇНА
СЛАВУТИЧ ІНВЕСТ
СОКОЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР
СОНЯЧНЕ 2007
СОРТНАСІННЄОВОЧ
СП «ПАРТНЕР»
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 2302
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ
УПРАВЛІННЯ № 33 «ОДЕСБУД»
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ «ОПТІМАФАРМ. ЛТД»
СПЛАВИ УКРАЇНИ
СТІВІДОРНА КОМПАНІЯ «АВЛІТА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАШТАН»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА
ІНШУРАНС ГРУП»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА
ІНШУРАНС ГРУП»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ»
СТРОЙАВТОСЕРВИС
СТС
СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ»
СУМБУД
СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА
ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
«НАСОСЕНЕРГОМАШ»
СЯЙВО
ТАКСОПАРК
ТАКСОСЕРВІС
ТДВ ФІРМА «РАДА»
ТЕКСТИЛЬ-ЧН
ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ
ТЕРНОБУДДЕТАЛЬ
ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ
ТЕТІЇВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ТЕХІНМАШ
ТЕХМАШРЕМОНТ
ТЕХМАШРЕМОНТ
ТОКМАЦЬКЕ АТП-12365
ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФОРТ
ТОРГОВИЙ ДІМ ВОРОНІН-УКРАЇНА
ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МЕБЛІ»
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202
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241
235
3
74
141
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243
128
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ТРАНССЕРВІС
ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД АГ
ТРЕСТ ПІВДЕНТРАНСТЕХМОНТАЖ
ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557
ТУРБІВСЬКИЙ КОАЛІНОВИЙ ЗАВОД
ТУРБОГАЗ
ТУРБОГАЗ
УГМК
УКРАГРО НПК
УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД
УКРАЇНСЬКА БІРЖА
УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА
УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ
УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА
ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАНАЦЕЯ1997»
УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
УКРАЇНСЬКИЙ АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
УКРАЇНСЬКИЙ АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ (УКРНДІАТ)
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ (УКРНДІАТ)
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ І
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО РОЗРОБЦІ
МАШИН І УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ
ПЛАСТИЧНИХ МАС, ГУМИ І ШТУЧНОЇ ШКІРИ
«УКРНДІПЛАСТМАШ»
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ВАРТА»
УКРВОДПРОЕКТ
УКРВОДПРОЕКТ
УКРВОДТЕХПОСТАЧ
УКРГІПРОЦУКОР
УКРЕЛЕКТРОНБУД
УКРЕЛЕКТРОНБУД
УКРЕНЕРГОТРАНС
УКРЗЕРНОІМПЕКС
УКРМ’ЯСОМОЛМАШТЕХРЕМОНТ
УКРНАФТОБУРІННЯ
УКРОПТБАКАЛІЯ
УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ
УКРСВІТЛО
УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ
УКРТАРА-ВОЛАНПАК
УКРТЕХПРИЛАД ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ
УКРТРАНСНАФТА
УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС
УКРЦИНК
УКТІ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
УКТОРГІМПЕКС
УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД»
УМАНЬФЕРММАШ
УНІВЕРСАМ №11 «РАЙДУЖНИЙ»
УНІВЕРСАМ №20
УНІВЕРСАМ №22
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ «СЕРВІС»
УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ «ПІВДЕНТРАНСБУД»
УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ «ПІВДЕНТРАНСБУД»
УПТК
УХЛ-МАШ
ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ТКАНИН
«ТЕХНОФІЛЬТР»
ФАВОРИТ КОМПАНІ
ФАРМАК
ФАРМАЦІЯ-2000
ФІВО «ФЕЯ»
ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД»
ФІРМА «БЕВЕРС»
ФІРМА «КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦІЯ»
ФІРМА «ЛІСОВА»
ФІРМА «ХМЕЛЬНИЦЬКБУД»
ФІРМА БАКАЛІЯ
ФІТОФАРМ
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ФОТО ТАВРІЇ
ФРАУ МАРТА
ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА № 2
ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА № 2
ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА
ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5
ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5
ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5
ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
16355
ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ХАРКІВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД
ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
«ЕНЕРГОПРОЕКТ»
ХАРКІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ХАРКІВ-ТАЛІСМАН
ХАРКІВТРАНСБУД
ХАРТРОН
ХЕРСОНБДЖОЛОПРОМ
ХЕРСОНВОДБУД
ХЕРСОНРИБГОСП
ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРИЛАД»
ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ
ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ
ХІМДИВІЗІОН
ХЛІБНИЙ КОЛОС
ХМЕЛЬНИЦЬКА СПМК-578
ХМЕЛЬПИВО
ЦЕНТР СВІТЛО
ЦЕНТРАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «РОСІЯ»
ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
«УКРАЇНА»
ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
МИРНОГРАДСЬКА
ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ
ЦУКРОГІДРОМАШ
ЦУМАНЬ
ЦУМАНЬ
ЧАПЛИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД
ЧЕКСІЛ
ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154
ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО
ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО
ЧЕРКАСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ
ЗАВОД
ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ
ЧЕРКАСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД
ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ
ЧЕРНІВЦІГАЗ
ЧЕРНІГІВВОДБУД
ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ
ЧЕРНІГІВМЕДТЕХНІКА
ЧЕРНІГІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО
ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3
ЧОП «АГРОТЕХСЕРВІС»
ЧУДНІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ШАРІВСЬКЕ
ШАРІВСЬКЕ
ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА»
ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА»
ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА»
ШВЕЙНА ФАБРИКА ВОРОНІН
ШВЕЙНА ФАБРИКА ІМЕНІ ТІНЯКОВА
ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ»
ШЛЯХОВИК
ШЛЯХОВИК
ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ
ЮГ
ЮНЕКС БАНК
ЮНЕКС БАНК
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ
ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА
ЯНТАР

87
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82
8
5
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27
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31
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