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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«03 » квітня 2018  м. Київ  №192

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку – депозитарної 
діяльності, а саме депози-
тарної діяльності депози-
тарної установи, ТОВ «ПРО-
СТОКАПІТАЛГРУП»

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», пункту 9 частини 2 статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензій на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Мі-

ністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльнос-
ті, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви серії АЕ № 286664 від 15.10.2013, видану ТОВАРИ-
СТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПРОСТОКАПІТАЛГРУП» (76006, Івано-Франківська обл., 
м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 225 А; іден-
тифікаційний код юридичної особи 35277641), на підста-
ві заяви про анулювання ліцензії відповідно до підпункту 
1 пункту 1 глави ІV Порядку.

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів та оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Комісії. 

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 192, 193 від 03.04.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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НО ВИ НИ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«03» квітня 2018 р.  м. Київ  № 193

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку стосовно інвес-
тиційних сертифікатів пайо-
вих інвестиційних фондів, 
випущених компаніями з 
управління активами 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку з анулюванням компаніям з управління активами 
ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондо-
вому ринку – діяльності з управління активами інститу-
ційних інвесторів (діяльність з управління активами) та з 
метою захисту прав інвесторів у цінні папери, 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з «04» квітня 2018 р. внесення змін до сис-

теми депозитарного обліку цінних паперів щодо інвести-
ційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, випу-
щених компаніями з управління активами (далі – Емітенти) 
згідно з переліком, що додається, на термін до виконання 
зобов’язань, визначених у пункті 5 цього рішення.

2. Заборонити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВА-
РИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи – 30370711), 
(далі – ПАТ «НДУ») та депозитарним установам, що здій-
снюють облік прав власності на інвестиційні сертифікати 
Емітентів у депозитарній системі України, здійснювати 
облікові операції з цими цінними паперами, крім опера-
цій, пов’язаних з їх викупом та спадкуванням/правонас-
тупництвом.

3. Зобов’язати ПАТ «НДУ» невідкладно довести до ві-
дома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на інвестиційні сертифікати Емітентів у депози-
тарній системі України, дане рішення Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).

4. АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи – 33338204), 
(далі – АСОЦІАЦІЯ «УФТ»), УКРАЇНСЬКІЙ АСОЦІАЦІЇ ІН-
ВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ (ідентифікаційний код юри-
дичної особи – 23152037), (далі – УАІБ) та ПРОФЕСІЙНІЙ 
АСОЦІАЦІЇ УЧАСНИКІВ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ДЕРИВА-
ТИВІВ (ідентифікаційний код юридичної особи  – 
24382704), (далі – ПАРД) довести до відома членів відпо-
відних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. Зобов’язати Емітентів прийняти рішення про лікві-
дацію пайових інвестиційних фондів згідно з переліком, 
що додається протягом 70 днів з дня прийняття цього 
рішення та повідомити про це Комісію.

6. ПАТ «НДУ» у триденний термін з моменту отриман-
ня ним копії цього рішення, повідомити Комісію про його 
виконання. 

7. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку Комісії (О. Симоненко) забезпечити 
відправлення у встановленому порядку копії цього рі-
шення Емітентам та ПАТ «НДУ». 

8. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку Комісії (О. Симоненко) повідомити про 
прийняте рішення АСОЦІАЦІЮ_«УФТ», УАІБ та ПАРД.

9. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
№193
від 03 квітня 2018 року199 

Перелік компаній з управління активами та пайових 
інвестиційних фондів яким з «04» квітня 2018 року 
зупинено внесення змін до системи депозитарного 
обліку інвестиційних сертифікатів, крім операцій, 

пов’язаних з викупом та спадкуванням/
правонаступництвом даних цінних паперів

№ КУА ІСІ
1 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «СІАМ-
ІНВЕСТ» (ідентифіка-
ційний код юридичної 
особи – 35295550)

ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ-
ФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «ПІРУС» (код 
ЄДРІСІ – 23300277)

2 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «КОМ-
ПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ПЕРША 
ІНВЕСТИЦІЙНО-
ПРОМИСЛОВА 
ГРУПА» (ідентифіка-
ційний код юридичної 
особи – 33402761)

Пайовий венчурний інвес-
тиційний фонд «Міжнарод-
ний Стабільний» недивер-
сифікованого виду закритого 
типу (код ЄДРІСІ – 233891)
Пайовий венчурний інвес-
тиційний фонд «Міжнарод-
ний» недиверсифікованого 
виду закритого типу (код 
ЄДРІСІ – 233344)

3 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «БІЗНЕС-
ІНВЕСТ» (ідентифіка-
ційний код юридичної 
особи – 34335398)

Недиверсифікований за-
критий венчурний пайовий 
інвестиційний фонд «ПРО-
МИСЛОВІ ФІНАНСОВІ ІН-
ВЕСТИЦІЇ» (код ЄДРІСІ – 
233710)
Недиверсифікований закри-
тий венчурний пайовий ін-
вестиційний фонд «ПАРИ-
ТЕТ» (код ЄДРІСІ – 233435)
Диверсифікований інтер-
вальний пайовий інвести-
ційний фонд «ІНТЕРВАЛ» 
(код ЄДРІСІ – 221727)
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НКЦПФР інформує про результати свого 
чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку) оприлюднює результати засідання регуля-
тора фондового ринку, що відбулося 03 квітня 2018 року.

За результатами розгляду питань порядку денного 
прийняті такі рішення:
1. Щодо проекту Закону України «Про уста-
нову фінансового омбудсмена» (реєстра-
ційний №8055 від 22.02.2018)

прийнято 
рішення

2. Щодо звіту ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІН-
ВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АВТОШЛЯХБУД» 
ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ»

прийнято 
рішення

3. Щодо анулювання ліцензії на проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому 
ринку – депозитарної діяльності, а саме де-
позитарної діяльності депозитарної устано-
ви, ТОВ «ПРОСТОКАПІТАЛГРУП»

прийнято 
рішення

4. Щодо зупинення внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку стосовно інвести-
ційних сертифікатів пайових інвестиційних 
фондів, випущених компаніями з управлін-
ня активами (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІАМ-ІНВЕСТ» 
(ідентифікаційний код юридичної осо-
би  –35295550), …)

прийнято 
рішення

5. Про внесення змін до Плану роботи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на 2018 рік та Плану роботи 
Комітетів Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку на 2018 рік

прийнято 
рішення

6. Щодо реєстрації випуску та проспекту 
емісії акцій Приватного акціонерного това-
риства «Виробниче підприємство «Твін-
Друк», що пропонуються для приватного 
розміщення

прийнято 
рішення

ІНФОРмАЦІйНІ ПОВІдОмЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 2 розді-
лу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до документів, на-
даних ВАТ «Вишпільське» (12401, Житомирська обл., Жи-
томирський р-н., с. Вереси, вул. Шкільна, буд. 19, код за 
ЄДРПОУ: 01529079) на скасування реєстрації випуску ак-
цій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ВАТ «Вишпільське». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Вишпіль-
ське» від 03 квітня 1997 року №33/06/1/97, дата видачі – 
25.02.2016р., видане Центральним територіальним де-
партаментом Національної комісії з цінних паперів  
та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 99-К-Ф-С-А від 03 квітня 2018 року.

***
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354 (зі змінами), відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «Поділля» (вул. Яблунева, 
буд. 1, селище Одая, м. Могилів-Подільський, Вінницька 
область, 24000, код за ЄДРПОУ: 00414256) на скасуван-
ня реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням 
акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «Поділля» (код за ЄДРПОУ: 00414256). Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Поділля» 
від 09.12.2010 року №165/02/1/10, видане 20.05.2016 року 
Центральним територіальним департаментом Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 101-КФ-С-А від 04 квітня 
2018 року.

04.04.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

4 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «МЕДІА КЕПІ-
ТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
(ідентифікаційний код 
юридичної особи – 
34954610)

Пайовий венчурний неди-
версифікований закритий 
інвестиційний фонд «Тріо-
лан Україна» (код ЄДРІСІ – 
2331112)
Пайовий венчурний неди-
версифікований закритий 
інвестиційний фонд 
«Прем’єр Україна» (код 
ЄДРІСІ – 2331332)

5 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «ГЕЛАКСІ 
КЕПІТАЛ» (ідентифі-
каційний код юридич-
ної особи – 
37930751)

Закритий недиверсифікова-
ний венчурний пайовий 
інвестиційний фонд «ГЕ-
ЛАКСІ СІЛЬВЕР» (код 
ЄДРІСІ – 23300013)

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОмПАНiЯ «ЗАЛiЗНИчНi ШЛЯХИ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи»

2. Код за ЄДРПОУ 22523595
3. Місцезнаходження 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, буд.3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0532) 50-02-03 (0532) 50-02-03

5. Електронна поштова адреса info@zsh.com.ua

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

www.zsh.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
№ 
з/п

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

депозитарній системі 
або акціонером

Повне наймену-
вання юридичної 
особи - власника 
пакета акцій або 

зазначення 
«фізична особа»

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельно-
го, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юри-
дичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки 
акціонера до 

зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

Розмір частки 
акціонера 

після зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 30.03.2018 фiзична особа - 24.592018 0

Зміст інформації:
До змiни розмiру пакета акцiй розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства - 24.592018 %; розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй - 24.592018 %.
Пiсля змiни розмiру пакета акцiй розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства - 0 %; розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй - 0 %.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
Голова Правління _____________  В.В. матковська

РІчНА ІНФОРмАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЄВРО-
СТАЛЬ ТЕХНОЛОГiЯ»,
30957105, вул. Машинобудiвникiв 1, смт. 
Чабани, Києво-Святошинський, Київська 
область, 08162, Україна, (044) 251-06-06

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

04.04.2018 р.

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

http://30957105.smida.gov.ua/

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ПОдiЛЛЯ», ЄДРПОУ 
00414256, 24000,Вінницька об-
ласть, місто Могилів-Подільський, 
селище Одая, вул.Яблунева, 1, 
тел. (04337) 3-31-55 

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

05.04.2018

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

http://atpodillya.com.ua

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство  
«Страхова компанія «АХА Страху-
вання»

2. Код за ЄДРПОУ 20474912
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8 
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 4992499 (044) 3911122 
5. Електронна поштова адреса Marharyta.Didenko@axa-ukraine.com 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://axa-ukraine.com/company/
funds/ 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
29.03.2018 р. від АХА – акціонера АТ «СК АХА Страхування», емітентом 

отримано повідомлення вх. № 2693/18 від 23.03.2018 р. про заміну Члена 
Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» - представника акціонера 
АХА, а саме: відкликано (припинено повноваження) Члена Наглядової 
Ради АТ «СК АХА Страхування» - представника акціонера АХА Марк Од-
рін. Особа не надала згоди на розкриття інших (в т.ч. паспортних) даних. 
Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі  
АТ «СК«АХА Страхування» - 0%. Непогашені судимості за корисливі та по-

садові злочини у особи відсутні. Марк Одрін перебував на посаді Члена 
Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» з 27.03.2018 р. по 29.03.2018 р. 
Повідомлення не містить обґрунтування змін у персональному складі по-
садових осіб АТ «СК «АХА Страхування».

29.03.2018 р. від АХА – акціонера АТ «СК АХА Страхування», емітентом 
отримано повідомлення вх. № 2693/18 від 23.03.2018 р. про заміну Члена 
Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» - представника акціонера АХА, 
а саме: на посаду Члена Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» - 
представника акціонера АХА призначено Віолету Сіруел. Особа не надала 
згоди на розкриття інших (в т.ч. паспортних) даних. Розмір пакета акцій або 
частки, якою володіє в статутному капіталі АТ «СК«АХА Страхування» - 0%. 
Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини у особи відсутні. 
Протягом останніх п’яти років обіймала посади: Генеральний директор ING 
Life Insurance, Генеральний директор АХА Румунія, Головний виконавчий 
директор АХА Португалія. Повідомлення не містить обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб АТ «СК «АХА Страхування». Члена 
Наглядової Ради призначено до закінчення строку повноважень, на який 
було призначено заміненого Члена Наглядової Ради, тобто до 30.04.2018 р.

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 _________
(підпис)

Філіп Вотле
(ініціали та прізвище керівника)

 М. П. 30.03.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОмПАНІЯ «АХА СТРАХУВАННЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.За-
гальні відомості.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне 
товариство «Тернопiльхлiб».2. Код за ЄДРПОУ: 22604879.3. Місцезна-
ходження: 46027, м. Тернопiль, вул С. Будного,3, 3.4. Міжміський код, те-
лефон та факс: 0352436241 436241.5. Електронна поштова адреса: 
ternopilxlib@ter.net.ua.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http:// www.
ternopilxlib.ter.net.ua.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента.II. Текст повідомлення.Згiдно рiшення за-
гальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2018 р. (орган, що прийняв рiшення 
про звiльнення-загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття рiшення: 
закiнчення термiну перебування на посадi; пiдстава: протокол загальних 
зборiв акцiонерiв №01/2018 вiд 30.03.2018р.) припинено повноваження 
голови наглядової ради Гиске Iгора Андрiйовича (фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), на посадi особа перебувала 7 
мiсяцiв; частка в статутному капiталi становить 0 %; члена наглядової 
ради Шаланкевич Ольги Павлiвни (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), на посадi особа перебувала 7 мiсяцiв; частка в 
статутному капiталi становить 0.1056 %; члена наглядової ради Процiв 
Людмили Олександрiвни (фiзична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних), на посадi особа перебувала 7 мiсяцiв; частка в статут-
ному капiталi становить 0,1078 %; члена наглядової ради Фарiон Оксани 
Богданiвни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них), на посадi особа перебувала 7 мiсяцiв; частка в статутному капiталi 
становить 0,03592 %; члена наглядової ради Горбенко Надiї Олексiївни 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), на посадi 
особа перебувала 7 мiсяцiв; частка в статутному капiталi становить 

0.1078 %.Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2018 р. 
(причина прийняття рiшення: припинення повноважень наглядової ради; 
пiдстава: протокол загальних зборiв акцiонерiв №01/2018 вiд 30.03.2018р., 
строк призначення: 3 роки) обрано: на посаду голови наглядової ради 
(протокол наглядової ради №03/2018 вiд 30.03.2018 р.) представника гру-
пи акцiонерiв Гиске Iгора Андрiйовича (не дає згоди на розкриття паспорт-
них даних), розмiр пакету акцiй 0 %, іншi посади, якi обiймала посадова 
особа протягом останнiх п'яти років: ТОВ «Тернопiльхлiбпром», ревізор;на 
посаду члена наглядової ради акцiонера Шаланкевич Ольгу Павлiвну (не 
дає згоди на розкриття паспортних даних), розмiр пакету акцiй 0.1056 %, 
іншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти років: 
ТОВ «Тернопiльхлiбпром», начальник експедиції;на посаду члена нагля-
дової ради акцiонера Процiв Людмилу Олександрiвну (не дає згоди на 
розкриття паспортних даних), розмiр пакету акцiй 0,1078 %, іншi посади, 
якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти років: 
ТОВ  «Тернопiльхлiбпром», начальник вiддiлу кадрiв;на посаду члена на-
глядової ради акцiонера Фарiон Оксану Богданiвну (не дає згоди на роз-
криття паспортних даних), розмiр пакету акцiй 0,03592 %, іншi посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: приватний 
підприємець;на посаду члена наглядової ради акцiонера Горбенко Надiю 
Олексiївну (не дає згоди на розкриття паспортних даних), розмiр пакету 
акцiй 0,1078 %, іншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: пенсiонер. Всі посадові особи непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немають.III. Підпис.1. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.2.  Ди-
ректор Криль Марiя Яремiвна.

ПУбЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПiЛЬХЛiб»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИй ЗАВОд мЕдИчНОГО 
СКЛА»

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

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
30.03.2018 р. за Рішенням Наглядової ради товариства (протокол №6 від 

30.03.2018 р.), в зв'язку з закінченням строку дії повноважень звільнено:
- Голову правління Кудацького Олександра Миколайовича. Посадова 

особа згоди на розкриття персональних даних не надала. Перебував на 
посаді з 1997 року. Володіє 9,989 % статутного капіталу емітента. 

- заступника Голови правління з комерційних питань Мартинову Вален-
тину Василівну. Посадова особа згоди на розкриття персональних даних не 
надала. Перебувала на посаді з 1997 р. Володіє 0,006397 % статутного ка-
піталу емітента. 

- заступника Голови правлiння з технiчних питань Симонова Андрія Ми-
хайловича. Посадова особа згоди на розкриття персональних даних не 
надала. Перебував на посаді з 2006 р. Володіє 0,000001 % статутного капі-
талу емітента. 

30.03.2018 р. за Рішенням Наглядової ради товариства (протокол №6 
від 30.03.2018 р.) призначено:

- Головою правління Кудацького Олександра Миколайовича (Посадова 
особа згоди на розкриття персональних даних не надала) терміном на 3 
роки. Володіє 9,989 % статутного капіталу емітента. Протягом 5 остан-
ніх років обіймав посаду Голови правління ПАТ «Полтавський завод медич-
ного скла». 

- заступником Голови правління з комерційних питань Мартинову Ва-
лентину Василівну (Посадова особа згоди на розкриття персональних да-
них не надала) терміном на 3 роки. Володіє 0,006397 % статутного капіталу 
емітента. Протягом 5 останніх років обіймала посаду Члена правління 
ПАТ «Полтавський завод медичного скла». 

- заступником Голови правлiння з технiчних питань Симонова Андрія 
Михайловича (Посадова особа згоди на розкриття персональних даних не 
надала) терміном на 3 роки. Володіє 0,000001 % статутного капіталу емі-
тента. Протягом 5 останніх років обіймав посаду Члена правління 
ПАТ «Полтавський завод медичного скла». 

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

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

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

2. Голова правління  Кудацький О.м.

РІчНА ІНФОРмАЦІЯ за 2017 р.
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «бЕРШАд-
СЬКИй КОмбiНАТ», 
05513371, 24400 Вiнницька область 
бершадський район, м. бершадь, 
вул. Покровська,1, (04352)2-24-76

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

03.04.2018

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

bershadkomb.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАРАНТСПЕЦСЕРВiС»

Річна інформація емітента
за 2017 р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Гарантспецсервiс», 24385174, 
02099, Київ, Бориспiльська, б.9, 
044-566-66-47.

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

05.04.2018

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/
gcs
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Ковпака, буд. 29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.

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

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
reginfo/

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

ii. Текст повідомлення
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що позачерговi Загальнi 

Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 02.04.2018 р., прийняли рiшення про достро-
кове припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку, Голови Нагля-
дової Ради Банку - Шпека Романа Васильовича (паспорт: СН № 615440, ви-
даний 22.01.1998 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м.Києвi), 
пiдстава  - змiна складу Наглядової Ради Банку. Шпек Роман Васильович був 
обраний на посаду члена Наглядової Ради Банку рiчними Загальними Збо-
рами Акцiонерiв 25.04.2017 р., Головою Наглядової Ради - рiшенням Нагля-
дової ради 29.12.2017 р. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що позачерговi Загальнi 
Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 02.04.2018 р., прийняли рiшення про достро-
кове припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку - Карiмова 
Iльдара Альфредовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), 
пiдстава - змiна складу Наглядової Ради Банку. Карiмов Iльдар Альфредо-
вич був обраний на посаду члена Наглядової Ради Банку рiчними Загальни-
ми Зборами Акцiонерiв 25.04.2017 р. Часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що позачерговi 
Загальнi Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 02.04.2018 р., прийняли рiшення 
про дострокове припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку - 
Бакстера Ендрю Джона (згоди на розкриття паспортних даних не надано), 
пiдстава - змiна складу Наглядової Ради Банку. Бакстер Ендрю Джон був 
обраний на посаду члена Наглядової Ради Банку рiчними Загальними Збо-
рами Акцiонерiв 25.04.2017 р. Часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що позачерговi Загальнi 
Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 02 квiтня 2018 року, прийняли рiшення про 
дострокове припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку Мазепи 
Iгоря Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), 
пiдстава - змiна складу Наглядової Ради Банку. Мазепа Iгор Олександрович 
був обраний на посаду члена Наглядової Ради Банку рiчними Загальними 
Зборами Акцiонерiв 25.04.2017 р. Часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що позачерговi Загальнi 
Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 02.04.2018 р., прийняли рiшення про достроко-
ве припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку - Лоренцо Джаноттi 
(паспорт: серiя YA5934675, виданий 19.02.2014 р. Мiнiстром закордонних 
справ), пiдстава - змiна складу Наглядової Ради Банку. Лоренцо Джаноттi був 
обраний на посаду члена Наглядової Ради Банку рiчними Загальними Збора-
ми Акцiонерiв 25.04.2017 р. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що позачерговi 
Загальнi Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 02.04.2018 р., прийняли рiшення 
про обрання Шпека Романа Васильовича (паспорт: СН № 615440, виданий 
22.01.1998 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м.Києвi) членом Нагля-
дової Ради Банку (пiдстава - дострокове припинення повноважень попере-
днього складу Наглядової Ради Банку). Посадова особа є представником 
Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у 
Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: бульвар Дю 
Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург), якому 
належить 99,91% акцiй Банку. Посадова особа обрана термiном на 3 (три) 
роки. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймав Шпек р.В. протягом останнiх п’яти рокiв:
з 29.12.2017 по теперiшнiй час - ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Голова 

Наглядової Ради
з 25.04.2017 по теперiшнiй час - ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Член 

Наглядової Ради
з 11.10.2010 по теперiшнiй час - ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Старший 

радник Президента

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що позачерговi 
Загальнi Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 02.04.2018 р., прийняли рiшення 
про обрання Карiмова Iльдара Альфредовича (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано) членом Наглядової Ради Банку (пiдстава - дострокове 
припинення повноважень попереднього складу Наглядової Ради Банку). 
Посадова особа є представником Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings 
S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксем-
бургу, юридична адреса: бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Ве-
лике Герцогство Люксембург), якому належить 99,91% акцiй Банку. Посадо-
ва особа обрана термiном на 3 (три) роки.Карiмов Iльдар Альфредович 
часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: 

з 31.10.2016 по теперiшнiй час – ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Член 
Наглядової ради;

з 24.12.2014 по 29.11.2015 – ПАТ «Балтiйський Банк» (Росiйська 
Федерацiя), Член Ради Директорiв; 

з 09.01.2013 по 13.06.2013 – ЗАТ «Альфа-Банк Фiнанс» (до 06.03.2013 
ЗАТ «АКБ «БЕЛРОСБАНК», Бiлорусь), Член Ради Директорiв; 

з 30.09.2011 по теперiшнiй час – ТОВ УК «Альфа-Капiтал» (Росiйська 
Федерацiя), Член Ради Директорiв;

з 13.09.2011 по 04.09.2017 – ТОВ «СКМ» (Сентинел Кредит Менедж-
мент) (Росiйська Федерацiя), Член Ради Директорiв;

з 31.12.2009 по 30.11.2014 – ЕЙ-БI-ЕЙЧ ХОЛДIНГС С.А. (ABH 
HOLDINGS  S.A., Люксембург), Член Ради Директорiв;

з 25.02.2009 по 16.09.2017 - АТ Дочiрнiй Банк «Альфа-Банк» (Казахстан), 
Член Ради Директорiв, в т.ч. з 09.09.2011 по 20.12.2015 – Голова Ради 
Директорiв;

з 07.07.2008 по 03.12.2013 – ЗАТ «Альфа-Банк» (Бiлорусь), Член Нагля-
дової Ради; 

з 26.02.2006 по теперiшнiй час – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Росiйська 
Федерацiя), Директор з корпоративного розвитку, планування та контролю; 
в т.ч. з 27.02.2006 по 28.09.2016 – Член Ради Директорiв;

з 29.04.2005 по теперiшнiй час – ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член 
Спостережної ради; 

з 20.06.2001 по теперiшнiй час – ВАТ «Альфа Страхування» (Росiйська 
Федерацiя), Член Ради Директорiв

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що позачерговi Загальнi 
Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 02.04.2018 р., прийняли рiшення про обрання 
Бакстера Ендрю Джона (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 
членом Наглядової Ради Банку (пiдстава - дострокове припинення повнова-
жень попереднього складу Наглядової Ради Банку). Посадова особа є пред-
ставником Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: 
бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксем-
бург), якому належить 99,91% акцiй Банку. Посадова особа обрана термiном 
на 3 (три) роки. Бакстер Ендрю Джон часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi 
посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:

з 07.02.2017 по теперiшнiй час - ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Член 
Наглядової ради;

з 07.02.2017 по теперiшнiй час - ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член 
Спостережної ради;

з 23.05.2016 по теперiшнiй час - Amsterdam Trade Bank N.V. (Нiдерланди), 
Член Наглядової ради;

з 21.03.2016 по теперiшнiй час – ABH HOLDINGS S.A. (Люксембург), 
Член Ради директорiв;

з 03.11.2015 по теперiшнiй час - Ей-Бi-Ейч Файненшл Лтд, (Кiпр), Член 
Ради Директорiв (на умовах контракту);

з 26.06.2013 по теперiшнiй час - ВАТ «АЛЬФА-БАНК» (Росiйська 
Федерацiя), Член Ради директорiв;

з 06.02.2006 по 31.07.2013 - ВАТ «АЛЬФА-БАНК» (Росiйська Федерацiя), 
Член Правлiння, в т.ч. з 11.09.2006 по 31.07.2013 Заступник Голови 
Правлiння;

з 01.07.2005 по 31.07.2013 - ВАТ «АЛЬФА-БАНК» (Росiйська Федерацiя), 
Фiнансовий директор

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що позачерговi Загальнi 
Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 02 квiтня 2018 р., прийняли рiшення про об-
рання Мазепи Iгоря Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано) незалежним членом (незалежним директором) Наглядової Ради 
Банку (пiдстава - дострокове припинення повноважень попереднього складу 
Наглядової Ради Банку). Посадова особа обрана термiном на 3 (три) роки. 
Мазепа Iгор Олександрович часткою в статутному капiталi Банку не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:
з 31.10.2016 по теперiшнiй час - ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), член 

Наглядової Ради
з 26.08.2014 по 06.07.2016 – ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-

IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», (Україна), Член Наглядової Ради

ПУбЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРСОЦбАНК”
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з 14.07.2014 по 30.09.2014 – ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член Спо-
стережної Ради

з 09.04.2013 по теперiшнiй час – ТОВ «СМРП «Динамо» (Україна), ди-
ректор

з 17.11.2004 по 18.10.2016 - ТОВ «КОНКОРД КАПIТАЛ» (Україна), Гене-
ральний директор

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що позачерговi 
Загальнi Збори Акцiонерiв, якi вiдбулися 02 квiтня 2018 р., прийняли рiшення 
про обрання Галiєва Ернеста Едуардовича (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано) незалежним членом (незалежним директором) Наглядо-
вої Ради Банку (пiдстава - дострокове припинення повноважень поперед-
нього складу Наглядової Ради Банку). Посадова особа обрана термiном на 
3 (три) роки. Галiєв Ернест Едуардович часткою в статутному капiталi Банку 

не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:
з 28.04.2010 по теперiшнiй час - ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), член 

Спостережної Ради
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 Свiтек iван
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2018
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00190977
3. Місцезнаходження 50066, м.Кривий Рiг, -
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(056) 410-53-01 (0564) 51-32-82

5. Електронна поштова 
адреса

cgk@metinvestholding.com

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

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

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

ii. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства №258 вiд 

02.04.2018 року вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб:
- вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства подовжено з «03» квiтня 

2018 року до «02» квiтня 2019 року (включно) термiн повноважень Генераль-
ного директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬ-
НИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» Шевчика Дмитра Володими-
ровича (паспорт серiя АН 598286, виданий Центрально-Мiським РВ 
Криворiзького МУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 03.05.2007р.). 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: 04.01.2004-
31.08.2015  - заступник Голови Правлiння з комерцiйних питань, заступник 
Генерального директора з комерцiйних питань ПАТ «Пiвденний ГЗК» (до 
19.01.2014р. - ВАТ  «Пiвденний ГЗК»), з 01.09.2015 по теперiшнiй час – Гене-
ральний директор ПрАТ «ЦГЗК» (до 05.05.2016 року – ПАТ «ЦГЗК»). Паке-
том акцiй або часткою в статутному капiталi ПрАТ «ЦГЗК» не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор  Шевчик дмитро Володимирович
02.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЦЕНТРАЛЬНИй ГiРНИчО-ЗбАГАчУВАЛЬНИй КОмбiНАТ”

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї емiтента.  
I. Загальнi вiдомостi. 1. Повне найменування емiтента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
ЗАВОД ОРГАНIЧНИХ ДОБРИВ». 2. Код за ЄДРПОУ: 05421381. 
Мiсцезнаходження: 08342, Київська обл., Бориспiльський р-н, село Ви-
шеньки, вулиця Промислова, буд.1. 4. Мiжмiський код, телефон та факс: 
/045/ 953-75-41, /050/-469-24-58, факс /044/-468-00-73. 5. Електронна по-
штова адреса: 05421381@atrep.com.ua. 6. Адреса сторiнки в мережi 
Iнтернет, яка додатково використовується емiтентом для розкриття 
iнформацiї: http://05421381.infosite.com.ua/. 7. Вид особливої iнформацiї: 
Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв. II. Текст повiдомлення. Дата прийняття 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 
03.04.2018, найменування уповноваженого органу, що його прийняв – 
загальнi збори акцiонерiв; вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зо-

крема, їх характеру - договори та угоди, а також додатки/додатковi 
договори/угоди/правочини до основних договорiв та угод, в тому числi 
правочини щодо вiдчуження майна, що знаходиться на балансi Товари-
ства; гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 3500 тис.грн.; вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
1317,5  тис.грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках) – 266,22%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 
4501537шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах 4501537шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «за» та «проти» прийняття рiшення: «за» - 4501537 шт., «проти» - 
0 шт. III. Пiдпис. 1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть 
iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе 
вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. 2. Найменування посади: Ге-
неральний директор Острик Вiктор Дмитрович. 03.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОбНИчО-ЕКСПЕРИмЕНТАЛЬНИй ЗАВОд ОРГАНiчНИХ дОбРИВ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЕПЕ ТiВ-
СЬКА ПЕРЕСУВНА мЕХАНiЗОВАНА КОЛОНА № 181»

Річна інформація за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ШЕПЕТIВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 181», 
код за ЄДРПОУ – 01037459, місцезнаходження: Новоград-Волинське 
шосе, буд. 30, м.Шепетівка, Хмельницька область, 30400, Україна, між-
міський код та телефон емітента: 0384052652.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: at-pmk-181.com.ua

директор матвійчук м.Г. підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛiбОПРИймАЛЬНЕ 

ПiдПРИЄмСТВО»
РІчНА ІНФОРмАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (за-

крите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (за-
крите) розміщення цінних паперів 

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство», 00952433 Хмель-
ницька , Чемеровецький, 31614, с.Закупне, вул. Центральна, 28 
(03859)20151 

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісі 03.04.2018 р. 3.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://zakypna.
pat.ua/ Голова правління манич С.м.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«мАРiУПОЛЬСЬКИй мЕТАЛУРГiйНИй 

КОмбiНАТ iмЕНi iЛЛiчА»
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»

2. Код за ЄДРПОУ 00191129
3. Місцезнаходження 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, 

вул. Левченка, буд. 1
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(0629) 56-33-33, (0629) 56-47-17

5. Електронна поштова адре-
са

nataliya.verbitskaya@metinvestholding.com

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

https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru/
about/info

7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 
розділу III:

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства Протоколом № 319 

засiдання Наглядової ради ПрАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд «02» квiтня 
2018 року прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме:

подовжено з «03» квiтня 2018 року до «02» квiтня 2019 року (включно) 
термiн повноважень Генерального директора ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» Шевченка Тараса Григоровича (паспорт АМ 

№ 424478 виданий 06.04.2001 р. Ленiнським РВ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi). Дане рiшення прийнято вiдповiдно до 
п.16.10.1.9. Статуту Товариства. Посадова особа акцiями Товариства не 
володiє, розмiр частки в статутному капiталi емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п’яти рокiв Шевченко Тарас Григорович обiймав по-

сади:
- з 2002 р. по 2017 р. Генеральний директор ПАТ «АЛЧЕВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ»;
- з 2017 р. до теперiшнього часу Генеральний директор ПрАТ «ММК 

IМ. IЛЛIЧА».

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
дата 

вчинення 
дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-
но, обра-

но або 
припи-
нено 

повно-
важен-

ня)

Посада Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридич-
ної особи

Паспортні дані 
фізичної особи 
або ідентифіка-

ційний код за 
ЄдРПОУ юридич-

ної особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
02.04.2018 призна-

чено
Гене-

ральний 
дирек-

тор

Шевченко 
Тарас 

Григорович

АМ 424478
06.04.2001 

Ленiнським РВ 
УМВС України в 

Днiпропетровськiй 
областi

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 Шевченко Тарас Григорович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.04.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОмПАНІЯ 

«АРСЕНАЛ» 
(далі – Товариство), що знаходиться за адресою 65009, м. Одеса, 

вул. Фонтанська дорога, будинок 25, повідомляє про виникнення осо-
бливої інформації емітента:

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

СТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»

2. Код за ЄДРПОУ 33946038
3. Місцезнаходження 65009, м. Одеса, 

вул. Фонтанська дорога, буд. 25
4. Міжміський код та телефон, 
факс

(0482) 33 00 41

5. Електронна поштова адреса ic.arsenal@ukr.net, 
office@icarsenal.od.ua, 

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

http://icarsenal.od.ua

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ІІ. Текст повідомлення
N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності
(у відсотках)

1  2 3 4 5
 03.04.2018  5000000  459103  1089,08023%

Зміст інформації
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів:
03.04.2018.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збо-
ри акціонерів ПрАТ «СК «Арсенал» (Протокол №1-21 від 
03.04.2018 року)
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема характеру право-
чинів:
договори страхування, договори перестрахування, договори депозиту, 
договори оренди, договори лізингу, договори виконання робіт, договори 
надання послуг, договори дарування, договори купівлі-продажу та міни 
(в тому числі цінних паперів та корпоративних прав), договори застави, 
договори іпотеки, договори відступлення права вимоги, договори по-
зики та позички, договори про спільну діяльність.
Гранична сукупна вартість правочинів: 500000000 (п’ять мільярдів) гри-
вень.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 459103000 (чотириста п’ятдесят дев’ять мільйонів сто три тисячі) 
гривень.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 1089,08023%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 4 461 125 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 4 461 125 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
4 461 125 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення: 0 шт.

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

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

Голова Правління 
ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» Афанасьєва м.П.  04.04.2018 року
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИШГОРОдСІЛЬРИбГОСП»

 (адреса: Україна, 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Київська, 10, 
код ЄДРПОУ – 00476961) повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2018р. о 11:00 за 
адресою: 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Київська, 10, 
ПрАТ «Вишгородсільрибгосп» , зал №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться з 10.00 до 10.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. 

Перелік питань, що виносяться на голосування  
(ПОРЯдОК дЕННИй):

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів 
акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних 
зборів акціонерів.

2. Затвердження звіту правління про результати фінансово-
господарської діяльності товариства у 2017 році та визначення основних 
напрямків діяльності на 2018 рік;

3. Затвердження звіту Наглядової ради про роботу за 2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік;
6. Розподіл прибутку товариства (визначення порядку покриття збит-

ків) за підсумками роботи у 2017 році та затвердження нормативів розпо-
ділу прибутку на 2018 рік.

До дати проведення зборів, акціонери (учасники) можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного зборів, за адресою товариства: 07301, Київська обл., м. Вишго-
род, вул. Київська, 10, в адмінбудинку, кімната №1, по вівторкам і четвер-
гам з 10-00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці 
їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Малиш Г.Г.. 
Тел. /04596/ 5-46-02.

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства (тис.грн)*

Найменування показника Перiод
Звiтний 
2017р.

Попередній 
2016р.

Усього активiв 1819,5 1546,2
Основнi засоби 1162,7 1297,1
Довгостроковi фiнансовi інвестиції -
Запаси 182,0 49,2
Сумарна дебiторська заборгованість 402,7 183,5
Грошовi кошти та їх еквіваленти 72,1 16,4
Нерозподiлений прибуток (збиток) -269,5 -501,9
Власний капiтал
Статутний капiтал 489,1 489,1
Резервний капітал 1035 1087,4
Довгостроковi зобов’язання - -
Поточнi зобов’язання 564,9 471,6
Чистий прибуток (збиток) -269,5 -501,9
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 1956992 1956992
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом 
перiоду (шт.)
Загальна суму коштiв, витрачених на викуп 
власних акцiй протягом перiоду
Чисельнiсть працiвникiв на кінець перiоду (осiб) 26 26

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИВбАСТЕХНОПРОм»

РІчНА ІНФОРмАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Кривбастехнопром», 01552983, Україна Дніпропетровська обл. 
50005 мiсто Кривий Рiг вулиця Каховська,82А, (056)404-23-74

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 02.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://patktp.com.ua/index.php/akcioneram/rozkryttia-
informatsii/richna-rehuliarna-informatsiia/richnyi-zvit-emitenta-za-2017-rik

ПОВІдОмЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «мЕбЛІ». 2.Код за ЄДРПОУ 01554870. 

3.Місцезнаходження 10019, м. Житомир, вул. Комерційна, буд. 5. 
4.Міжміський код, телефон та факс (0412) 482665, 482665. 5.Електрон-

на поштова адреса.meblі@emzvіt.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації www.meblіzt.ho.ua. 

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

ІІ. Текст повідомлення
№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме-

том 
правочину 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або 

послуг, що є предметом 
правочину, до вартості 

активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності 
(у відсотках)

1 03.04.2018 300.0 1996.0 15.03006

Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято На-
глядовою радою Товариства 03 квітня 2018 року (протокол засідання Наглядо-
вої ради №2 від 03.04.2018 р.) Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (станом на 31.12.2017 р.) складає 1996.0 тис. грн. 
Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до 
законодавства, складає 300 тис. грн.Співвідношення ринкової вартості майна 
або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2017 р.), складає 
15.03006 %. Предмет правочину – продаж майна, що належить Емітенту, а 
саме будівлі складу та земельної ділянки у м. Овручі, вул. Базарна, буд.1в.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не пе-
редбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

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 Кучеренко Василь Петрович 03 квітня 2018 р.

Повне найменування емітента: 

Організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за ЄдРПОУ 
емітента: 
місцезнаходження емітента:

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

ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВЕСКО»
Публічне акціонерне товариство

00282049

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

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

Текст повідомлення:
31 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №73) 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Приватного 
акцiонерного товариства «Огнеупорнеруд», Донецька обл., Добропiльський 
район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 
24464945, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є 
предметом правочину становить 48 000 000,00 грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Веско» за 2017 рiк складає 2 659 805 000,00 грн. Спiввiдношення 
суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» 
становить 1,8046%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових 
коштiв може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома пла-
тежами); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за 
розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути 
зроб лений не пiзнiше 04.07.2018 року; фiнансова допомога може бути по-
вернена Позичальником достроково

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

Генеральний директор  Є.В. Цимарман



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №66, 5 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

ПОВІдОмЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АЛЬЯНС-ГАРАНТ» СТРАХОВА КОм-
ПАНІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 22897640
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 32В
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 222-50-50, (044) 374-09-16
5. Електронна поштова адреса info@aliansgarant.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://aliansgarant.com/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 
ІІ. Текст повідомлення

За рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ «Альянс-Гарант» Страхова 
Компанія» (Протокол рiчних загальних зборiв ПрАТ «Альянс-Гарант» Стра-
хова Компанія» вiд 26.03.2018р.) припинено повноваження членів Нагля-
дової ради:

- Палієнка Дмитра Олександровича (фiзична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі не воло-
діє.

-Самбірського Мар’яна Михайловича (фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі не володіє.

-Карабаєва Дмитра Володимировича (фiзична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі не воло-
діє.

Рішенням Загальних зборів прийнято рішення обрати:
-Членом Наглядової Ради Березюка Євгенія Леонтійовича (фiзична 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статут-
ному капіталі не володіє.

-Головою Наглядової Ради Ващак Ольгу Петрівну (фiзична особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі 
не володіє.

-Членом Наглядової Ради Дмітрієва Андрія Анатолійовича (фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статут-
ному капіталі не володіє.

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 _________ 

(підпис)
Кіналь В.І. 

(ініціали та прізвище керівника)
03.04.2018р.

(дата)

Наглядова рада ПУбЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВСЬКИй РІчКОВИй ПОРТ», ідентифікаційний код 03150071, яке 
знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 70, 

(надалі - Товариство) повідомляє про зміни до проекту порядку 
денного річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори), по-
відомлення про проведення яких було опубліковане в Відомостях 
НКЦПФР №52 (2805) від 16.03.2018 року.

дата та час проведення Зборів: 18 квітня 2018 року о 12 год. 
45 хв.

місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Електриків, буд. 12 (актовий 
зал).

час початку реєстрації учасників Зборів: 18 квітня 2018 року о 
11 год. 00 хв.

час закінчення реєстрації учасників Зборів: 18 квітня 2018 року о 
12 год. 30 хв.

дата та час відкриття Зборів: 18 квітня 2018 року о 12 год. 45 хв.
місце реєстрації учасників Зборів: м. Київ, вул. Електриків, буд. 12 

(актовий зал).
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 

у Зборах: 12 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного 
доповнено наступними питаннями:

11. Про зміну типу Товариства.
12. Про зміну найменування Товариства.
13. Про внесення змін до статуту Товариства.
14. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
15. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приват-

ного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за ра-
хунок додаткових внесків.

16. Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням пере-
ліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

17. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому нада-
ються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення 
акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій.

18. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому бу-
дуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, перед-
бачені чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу 
Товариства та приватного розміщення акцій Товариства.

19. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються 
повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та 
пов’язаних з приватним розміщенням акцій Товариства.

Нагадуємо, що від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного. Ознайомлення акціонерів відбувається за наступними адресами: 
м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 70 та м. Київ, вул. Електриків, буд. 12 (у 
приймальні голови Правління) в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 16 год. 

30 хв. з перервою на обід з 13год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., а в день про-
ведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому 
законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: голова Правління Бойко Сергій Вячеславо-
вич. Телефон для довідок: (067) 537-48-47.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства» акціонери мають право: 

на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про прове-
дення Зборів до дати їх проведення;

на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у 
разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, ви-
значених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідо-
млення про проведення Зборів до дати їх проведення;

на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного 
Зборів до дати проведення Зборів; 

внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не 
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для 
участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог 
законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. 
Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до 
встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити 
чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які на-
лежить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначи-
ти свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має пра-
во у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. 
Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в 
Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію 
та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників 
акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відпо-
відно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 35 
000 000 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
Зборів становить 34 626 702 штуки. Адреса веб-сайту, на якому розмі-
щена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного: krp.com.ua 

Наглядова рада ПАТ «КИЇВПОРТ»

ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИй РІчКОВИй ПОРТ»
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ПОВІдОмЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» повідомляє вас, що, згідно 
ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», внесені зміни до про-
екту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київ-
оргбуд».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» повідомляє вас, що 

17 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 01010, 
м. Київ, вул. михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 15 (техніч-
ний) поверх, кімната переговорів, відбудуться річні загальні збори 
акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загаль-
них зборах відбудеться 17 квітня 2018 року з 09.30 год. до 10.30 год. за 
адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 
буд. 4/6, 15 (технічний) поверх, кімната переговорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загаль-
них зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 го-
дину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів 
акціонерів, тобто на 24.00 год. 11.04.2018р.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, 
а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представ-

ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІчНИй ІНСТИТУТ «КИЇВОРГбУд»

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 
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ»

2. Код за ЄДРПОУ 00191885
3. Місцезнаходження 69106, м.Запорiжжя, Пiвнiчне шосе/

вулиця Теплична, буд. 22»Б»/1
4. Міжміський код, телефон та факс (061)222-42-01 (061)222-42-12
5. Електронна поштова адреса n.iv.kotovskaya@metinvestholding.

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

www.zaporozhogneupor.com.

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

ii. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (Протокол № 32 вiд 

«02» квiтня 2018р.) прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб, а 
саме:

- припинити виконання Гоманом Сергiєм Володимировичем повнова-
жень виконуючого обов’язки Генерального директора ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ». Рiшення прий-
нято вiдповiдно до пункту 16.10.1.9. Статуту ПрАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ». 
Посадова ооба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у 
Статутному капiталi ПрАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
п’яти рокiв Гоман Сергiй Володимирович обiймав посади: - Директор з 
технологiї та якостi ПАТ «МК«ЗАПОРIЖСТАЛЬ»; виконуючий обов’язки Ге-
нерального директора ПрАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» 

- вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства призначити на посаду 
Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» Гомана Сергiя Володимировича на термiн почи-
наючи з «03» квiтня 2018 року по «02» квiтня 2019 року (включно). Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у Ста-
тутному капiталi ПрАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
п’яти рокiв Гоман Сергiй Володимирович обiймав посади: - Директор з 
технологiї та якостi ПАТ «МК«ЗАПОРIЖСТАЛЬ» ; - виконуючий обов’язки 
Генерального директора ПрАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ».

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 Гоман Сергiй Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРiЖВОГНЕТРИВ»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 

товариство «Перемишлянський приладобудiвний завод  
«Модуль», 05777118, Львів. обл., м. Перемишляни, Галицька, 72, 
0326323258.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРЕмИШЛЯНСЬКИй ПРИЛАдОбУдiВНИй ЗАВОд «мОдУЛЬ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості емітента:

1.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Корос-
тенський завод залізобетонних шпал».

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00282406. 
1.4. Місцезнаходження: вул.Маяковського, 78, м.Коростень, Житомир-

ська обл., 11505.
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (04142) 9-61-65.
1.6. Електронна поштова адреса: zbsh_kor@ukr.net 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: korostenzzbsh.constanta.dp.ua
1.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
Згідно п.1 частини 1 ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства» припинено 

повноваження члена наглядової ради Турчина Андрія Анатолійовича, за 
власним бажанням, достроково за його власною заявою. Часткою в ста-
тутному капіталі Емітента не володіє, на посаді перебував з 22.12.2017р. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості 
за корисливі злочини не має.

Посада члена наглядової ради залишається вакантною. Члена нагля-
дової ради Товариства буде обрано на засіданні правління 
ПАТ «УКРЗАЛIЗНИЦЯ», що виконує функції вищого органу ПрАТ «Корос-
тенський завод ЗБШ».

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

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

В.о. голови правління  Куницький Василь Іванович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРОСТЕНСЬКИй ЗАВОд ЗАЛІЗОбЕТОННИХ ШПАЛ»
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ляти інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які по-
свідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені 
згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також упо-
вноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи 
органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представника-
ми інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником 
акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товари-
ства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної 
особи, а представником акціонера - держави чи територіальної грома-
ди  - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи 
комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представ-
ника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який мо-
мент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий ор-
ган товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства 
про призначення, заміну або відкликання свого представника може здій-
снюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до за-
конодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчу-
ється нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотарі-
альні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у вста-
новленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, упо-
вноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах товариства може містити за-
вдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного за-
гальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосу-
вання, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замі-
нити свого представника на загальних зборах товариства. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загаль-
них зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсут-
ності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують осо-
бу акціонера (його представника), а в разі участі представника 
акціонера  – також документів, що підтверджують повноваження пред-
ставника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства 
мають можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з 
матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення 
про проведення загальних зборів до 16 квітня 2018 року (включно) з по-
неділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 
01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 14-й по-
верх, кабінет № 15. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами (документами) зборів, є Сидоренко Олександр 
Жоржович (головний юрисконсульт).

17 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (доку-
ментами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних 
зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.

З дня отримання повідомлення про проведення загальних зборів і до 
початку річних загальних зборів акціонери мають право надавати пись-
мові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство приймає 
відповідні письмові запитання за адресою: Україна, 01010, м. Київ, 
вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 14-й поверх, кабінет 
№ 15. Товариство зобов’язане надавати письмову відповідь на письмове 
запитання акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го загальних зборів та порядку денного загальних зборів, протягом 3 
(трьох) робочих днів з дня отримання відповідного письмового запитання 
(але у будь-якому випадку до дати проведення загальних зборів) шляхом 
направлення такої письмової відповіді простим листом на адресу акціо-
нера, зазначену у відповідному письмовому запитанні. Товариство може 
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту шля-
хом розміщення такої відповіді на власному веб-сайті товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 

може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних 
зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандида-
тів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, 
чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або 
про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - не-
залежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних 
зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства»: http://www.kievorgbud.kiev.ua.

Станом на 06.03.2018р. (дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна 
кількість простих іменних акцій ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» становить  
1 552 829 шт., кількість голосуючих акцій - 1 524 901 шт.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:
1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії 

річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» та про припи-
нення їх повноважень.

2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

4. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2017 році 
та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2017 році 
та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2017 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПТІ 
«Київоргбуд» за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками 
роботи у 2017 році.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів 
Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
11. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 

ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), 

що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ 
«Київоргбуд»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошто-
рису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (тис. грн.)

(на основі даних консолідованої фінансової звітності, складеної у 
відповідності до мСФЗ)

(інформацію наведено у відповідності до п. 6 Додатку 46 до Поло-
ження про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвер-
дженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)

Найменування показника Період
2017р. 2016р.

Усього активів 119 814 109 679
Основні засоби (за залишковою вартістю) 98 354 97 637
Запаси 2 735 763
Сумарна дебіторська заборгованість 1 849 2 232
Гроші та їх еквіваленти 15 651 7 771
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6 731 (3 149)
Власний капітал 96 548 86 668
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 388 388
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 23 266 23 011
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

9 880 2 831

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 552 829 1 552 829
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

6,36258 1,82312

Телефон для довідок: (044) 590-45-07.
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації:Загальні відомості: 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЗАПОРiЗЬКА КОНдИТЕРСЬКА  
ФАбРИКА». 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00382094. 
3. Місцезнаходження емітента: 69063, Запорiзька обл., Олександрiвський 

р-н, м. Запорiжжя, вул. Святого Миколая,7; 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 061-213-77-62; 061-213-

74-57; 5.Електронна поштова адреса емітента: yurist@zkf.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zkf.ua
7.Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. Текст повідомлення: Генеральний директор Лаврiнчук Вiталiй Григоро-

вич (паспорт: серiя СН номер 260061 виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України 
в м.Києвi 13.08.1996) призначено 03.04.2018 р. за власним бажанням. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки , iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 30.08.2012 по 11.03.2015 р.Директор 
ТОВ «Укргазекосервiс», з 17.03.2015 по 26.06.2015 комерцiйний директор 
ТОВ  «Потенцiал Iнвест 2008», з 01.11.2016 по 02.04.2018 заступник ген.дирек-
тора по стратегiї i розвитку бiзнеса ПрАТ «ЗКФ». Рiшення прийнято 03.04.2018 
на засiданнi наглядової ради товариства (протокол №7 вiд 03.04.2018 р). По-
вноваження члена дирекцiї товариства Лаврiнчука Вiталiя Григоровича (пас-
порт: серiя СН номер 260061 виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.

Києвi 13.08.1996) припинено 03.04.2018 р. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi - з 08.12.2016 р. по 03.04.2018 р. Рiшення 
прийнято 03.04.2018 на засiданнi наглядової ради товариства (протокол №8 
вiд 03.04.2018 р). На посаду члена дирекцiї замiсть звiльненої особи нiкого не 
призначено iз-за вiдсутностi кандидатури. Члена дирекцiї ПрАТ «ЗКФ» буде об-
рано при призначенi головного бухгалтера товариства. Голова дирекцiї товари-
ства Пшигоцький Сергiй Володимирович (паспорт: серiя СА номер 181619 
виданий Орджонiкiдзевским РВ УМВС України у Запорiзбкiй областi 10.04.1996) 
звiльнено 03.04.2018 р. за власним бажанням. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 25.25700% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 
01.07.2016 р. по 03.04.2018 р. Рiшення прийнято 03.04.2018 на засiданнi на-
глядової ради товариства (протокол №8 вiд 03.04.2018 р). Голова дирекцiї то-
вариства Лаврiнчук Вiталiй Григорович (паспорт: серiя СН номер 60061 вида-
ний Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.Києвi 13.08.1996) обрано з 04.04.2018 р. 
, Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор ТОВ «Укргазекосервiс», з 
17.03.2015 по 26.06.2015 комерцiйний директор ТОВ «Потенцiал Iнвест 2008», 
з 01.11.2016 по 02.04.2018 заступник ген.директора по стратегiї i розвитку 
бiзнеса ПрАТ «ЗКФ». Рiшення прийнято 03.04.2018 на засiданнi наглядової 
ради товариства (протокол №8 вiд 03.04.2018 р).

3. Підпис:Генеральний директор Лаврiнчук Вiталiй Григорович, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
він несе відповідальність згідно з законодавством. 03.04.2018 р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ 
«АЗОВСТАЛЬ»

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

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

+380629467955; +380629527000

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

http://azovstal.metinvestholding.com

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

ii. Текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства Наглядовою радою 

ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Протокол №317 вiд 02.04.2018 року) подовжено 
з «03» квiтня 2018 року до «02» квiтня 2019 року (включно) термiн повно-
важень Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ» Цкiтiшвiлi Енвера 
Омаровича, паспорт ЕК 940923, виданий 26.10.1998р. Алчевським МВ 
УМВС України в Луганськiй областi.

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

ра ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»; 
22.04.2011 р.– т. час Генеральний директор ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».
Призначена особа не володiє акцiями ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Цкiтiшвiлi Енвер Омарович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «мЕТАЛУРГiйНИй КОмбiНАТ «АЗОВСТАЛЬ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 33185989
3. Місцезнаходження 87534, Донецька область, м. Марiуполь, 

проспект Нахiмова, будинок 116А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0623-29-22-55 0623-29-22-55

5. Електронна поштова адреса evgeniy.shelekhov@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

https://33185989.smida.gov.ua

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

ii. Текст повідомлення
Наглядовою радою Товариства (Протокол №104 вiд 02.04.2018 р.) 

прий нято рiшення про подовження термiну повноважень Генерального ди-
ректора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКIЇВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» Чудновця Олександра Миколайовича (паспорт: 
серiя ЕМ номер 276297 виданий Алчевським МВ УМВС України в 
Луганськiйобластi 19.07.1999) з 03.04.2018 року по 02.04.2019 року (включ-
но). Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято вiдповiдно до 
пункту 16.10.1.9 Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала посадова 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор технiчний-головний iнженер 
ЗАТ «Макiївський металургiйний завод», виконуючий обов'язки генераль-
ного директора ЗАТ «Макiївський металургiйний завод», генеральний ди-
ректор ПрАТ «Макiївський металургiйний завод», генеральний директор 
ПрАТ «Макiївський металургiйний завод» за сумiсництвом, а також дирек-
тор Макiївської фiлiї ПрАТ «Єнакiєвський металургiйний завод». 

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 чудновець Олександр 

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

М.П. 03.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “мАКiЇВСЬКИй мЕТАЛУРГiйНИй ЗАВОд”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ДОНЕЦЬККОКС"

2. Код за ЄДРПОУ 00191112
3. Місцезнаходження 87534, м. Марiуполь , пр. Нахiмова, 

буд. 116, корпус А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(062) 387-32-30 (062) 387-32-30

5. Електронна поштова адреса mikhail.vergun@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

https://00191112.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 
шляхом ліквідації за рішенням 
вищого органу емітента

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ДОНЕЦЬККОКС» (Протокол 

рiчних Загальних зборiв Товариства № 8 вiд 29.03.2018 р.), якi 
вiдбулися 29 березня 2018 року прийнято рiшення про припинення 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬККОКС» 
(пр-т. Нахiмова, б. 116, корпус А, м. Марiуполь, Донецька обл., Украї-
на, 87534; iдентифiкацiйний код юридичної особи 00191112) шляхом 
його лiквiдацiї у добровiльному порядку без правонаступництва, 
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Дане рішення 
прийнято у зв’язку з відсутності у Товариства подальших перспектив 
здійснювати прибуткову господарську. За прийняття рiшення про при-
пинення Товариства як юридичної особи шляхом його лiквiдацiї у 

добровiльному порядку було подано 233 655 416 (двiстi тридцять три 
мiльйони шiстсот п’ятдесят п’ять тисяч чотириста шiстнадцять) голосiв 
акцiонерiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєстрували-
ся для участi в Загальних зборах акцiонерiв. Проти прийняття рiшення 
про припинення Товариства не подано жодного голосу акцiонерiв. У 
зв’язку з прийняттям рiшення про припинення ПрАТ «ДОНЕЦЬККОКС» 
шляхом його лiквiдацiї, кредитори у двомiсячний строк з дня оприлюд-
нення повiдомлення про рiшення щодо припинення Товариства на 
офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що 
реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних 
осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв, можуть заявити свої вимоги до 
Товариства шляхом направлення письмових заяв (вимог) засобами 
поштового зв’язку на юридичну адресу Товариства. За даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi:

- вартiсть чистих активiв Товариства становить 92 574 тис. грн.; 
- сума зобов’язань Товариства – 24 392 тис. грн.; 
- розмiр власного капiталу Товариства – 92 574 тис. грн. 
Враховуючи показники фiнансової звiтностi станом на 

31.12.2017 року, активiв емiтента достатньо для розрахунку за його 
зобов'язаннями. Пiсля задоволення вимог кредиторiв у емiтента може 
залишитися активiв вартiстю 68 182 тис. грн. для розподiлу мiж 
акцiонерами, проте остаточка сума, яка може бути розподiлена мiж 
акцiонерами буде встановлена Лiквiдатором пiсля задоволення всiх 
можливих вимог кредиторiв.

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 Вергун м.i.

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

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“дОНЕЦЬККОКС”

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05518948
3. Місцезнаходження: 18000 мiсто Черкаси Приднiпровський район, 

вулиця Чигиринська будинок 7
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (472) 71-01-20, 73-33-10
5. Електронна поштова адреса: 05518948@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://05518948.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

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

значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його 
прий няв: 03.04.2018 року рішення прийнято на річних загальних зборах 
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ 
ХЛІБОКОМБІНАТ» (протокол № б/н від 03.04.2018 р.).

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: по-
передньо надати згоду на вчинення значних правочинів (крім значних 
правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Това-
риством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних 
річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру: кредитні та де-
позитні угоди, або зміни до них;угоди (зміни до них), пов'язані з забезпе-
ченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товари-
ством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, 
іпотеки, поруки тощо);угоди щодо збільшення обігового і встановлення 
інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредит-
них договорів та договорів їх забезпечення;угоди щодо розпорядження 
нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання 
або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, 

дарування, страхування);угоди щодо розпорядження рухомим майном - 
як основними, так оборотними і засобами, а також грошовими коштами 
(придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або 
отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, да-
рування, страхування);договори оренди цілісного майнового комплексу, 
зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди; цивільно-правові 
угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь 
в інших суб'єктах господарювання;угоди будівельного підряду; лізингу; 
угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного харак-
теру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на 
проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної концесії 
та спільної діяльності; договори позики; договори поставки, купівлі-
продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, зерна та 
будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення госпо-
дарської діяльності.

Гранична сукупність вартості правочинів: 10 000 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 103 761 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 9 637,53 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 115 740 222 (сто п'ятнадцять 
мільйонів сімсот сорок тисяч двісті двадцять два) голосів.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 115 740 212 (сто п'ятнадцять мільйонів сімсот сорок тисяч двісті 
дванадцять) голосів.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня: 115 740 212 (сто п'ятнадцять мільйонів сімсот сорок тисяч двісті два-
надцять) голосів.

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

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

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

2. Генеральний директор Шевченко Світлана Павлівна 
04.04.2018

ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «чЕРКАСЬКИй ХЛІбОКОмбІНАТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

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

СТВО «ПЛАСТМОДЕРН»
2. Код за ЄДРПОУ 31985955
3. Місцезнаходження 08298 м.Ірпінь, смт.Коцюбинське вул.Пономарьо-

ва, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)498-15-36 (044)498-15-36
5. Електронна поштова адреса info@plastmodern.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://plastmodern.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою Товариства, яка 

прийняла рішення про зміну складу посадових осіб 30.03.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №2 від 

30.03.2018 р.
Посадову особу Палія Юрія Олександровича, який займав посаду Голо-

ви Правління, звільнено.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,06%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 90600 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.08.2002 р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства, яка 

прий няла рішення про зміну складу посадових осіб 30.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №2 від 

30.03.2018 р.
Стецька Миколу Васильовича обрано на посаду Голови Правління.
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: 4 роки, з 02 квітня 2018 р.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: структур-

ний осередок «Німецько-Польсько-Українського Товариства в Україні», пра-
цював на умовах цивільно-правового договору.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою Товариства, яка 

прийняла рішення про зміну складу посадових осіб 30.03.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №2 від 

30.03.2018 р.
Посадову особу Ставнійчука Євгена Олександровича, який займав по-

саду Директора, звільнено.

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РИНКОВИй» 

2. Код за ЄДРПОУ: 14193273
3. Місцезнаходження: 18019 мiсто Черкаси, вулиця Гоголя, будинок 274
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 36-18-19, 36-18-19
5. Електронна поштова адреса: 14193273@afr.com.ua, anushik40@

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

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ» 

(Протокол № 1 від 03.04.2018 року) припинено повноваження Голови на-
глядової ради Кодруль Ганни Миколаївни, згоди посадової особи на роз-
криття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для при-
пинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Наглядової 
ради товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 
30.03.2015 року по 03.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ» 
(Протокол № 1 від 03.04.2018 року) припинено повноваження Члена нагля-
дової ради Здір Тетяни Михайлівни, згоди посадової особи на розкриття 
інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припинен-
ня повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Наглядової ради 
товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою 
в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 
30.03.2015 року по 03.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ» 
(Протокол № 1 від 03.04.2018 року) припинено повноваження Члена нагля-
дової ради Кучіної Любові Григорівни, згоди посадової особи на розкриття 
інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припинен-
ня повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Наглядової ради 
товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою 
в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 
30.03.2015 року по 03.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу На-
глядової ради ПрАТ «РИНКОВИЙ», рішенням чергових загальних зборів 
акціонерів від 03.04.2018 року (Протокол № 1 від 03.04.2018 року) обрано 
Наглядову раду ПрАТ «РИНКОВИЙ» у складі трьох осіб, а саме: обрано 
Головою наглядової ради Синьогуба Руслана Миколайовича, згоди поса-
дової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. 
Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутно-
му капіталі товариства. Синьогуб Руслан Миколайович є представником 

акціонера Синьогуб Тамари Іванівни, яка володіє часткою у статутному ка-
піталі товариства в розмірі 28,628571 %. Особа обрана на посаду терміном 
на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
начальник відділу відкритої території ПрАТ «РИНКОВИЙ». Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу На-
глядової ради ПрАТ «РИНКОВИЙ», рішенням чергових загальних зборів ак-
ціонерів від 03.04.2018 року (Протокол № 1 від 03.04.2018 року) обрано На-
глядову раду ПрАТ «РИНКОВИЙ» у складі трьох осіб, а саме: обрано Членом 
наглядової ради Кучіну Любов Григорівну, згоди посадової особи на розкрит-
тя інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа не є 
акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Кучіна Л.Г. є представником акціонера Синьогуб Тамари Іванівни, яка воло-
діє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 28,628571 %. Особа 
обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: контролер-касир ПрАТ «РИНКОВИЙ». Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу На-
глядової ради ПрАТ «РИНКОВИЙ», рішенням чергових загальних зборів ак-
ціонерів від 03.04.2018 року (Протокол № 1 від 03.04.2018 року) обрано На-
глядову раду ПрАТ «РИНКОВИЙ» у складі трьох осіб, а саме: обрано Членом 
наглядової ради Халаман Валентину Іванівну, згоди посадової особи на роз-
криття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа не 
є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Халаман В. І. є представником акціонера Синьогуб Тамари Іванівни, яка во-
лодіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 28,628571 %. Осо-
ба обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: прибиральник ПрАТ «РИНКОВИЙ». Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ» 
(Протокол № 1 від 03.04.2018 року) припинено повноваження Директора 
ПрАТ «РИНКОВИЙ» Синьогуб Тамари Іванівни, згоди посадової особи на 
розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для 
припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Дирек-
тора товариства. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою 
в статутному капіталі товариства в розмірі 28,628571 %. Особа перебувала 
на посаді з 30.03.2015 року по 03.04.2018 року. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з закінченням терміну повноважень Директора ПрАТ «РИНКО-
ВИЙ», рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 03.04.2018 року 
(Протокол № 1 від 03.04.2018 року) обрано Директором товариства Синьо-
губ Тамару Іванівну, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 
паспортних даних, не отримано. Посадова особа є акціонером емітента і 
володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 28,628571 %. 
Особа обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: директор ПрАТ «РИНКОВИЙ». Посадо-
ва 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 Синьогуб Тамара iванiвна  04.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАСТмОдЕРН»
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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 08.04.2014 р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Наглядова рада нікого не призначила на посаду замість звільненої особи.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства, яка 

прий няла рішення про зміну складу посадових осіб 30.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №2 від 

30.03.2018 р.
Ставнійчук Євген Олександрович обрано на посаду Члена Правління - 

заступника голови Правління.
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: 4 роки, з 02 квітня 2018 р.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор 

ПрАТ «Пластмодерн».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

2.Голова правління  Стецько м. В. 
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 04.04.2018 р.

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 «чЕРКАСЬКИй ХЛІбОКОмбІНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05518948
3. Місцезнаходження: 18000 мiсто Черкаси Приднiпровський район, ву-

лиця Чигиринська будинок 7
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (472) 71-01-20, 73-33-10
5. Електронна поштова адреса: 05518948@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://05518948.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ»від 

03.04.2018 року (протокол № б/н від 03.04.2018 року) припинено повнова-
ження (звільнено) члена наглядової ради, Голови наглядової ради Табалова 
Олександра Миколайовича (паспорт серія ЕА №899740 виданий 08 січня 
2002 року Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградський області). Підстава 
для припинення повноважень: переобрання органів управління товариства. 
Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 
0,000003 % від статутного капітала товариства. На посаді члена наглядової 
ради перебував з 04.04.2017 року по 03.04.2018 року, на посаді Голови на-
глядової ради перебував з 04.04.2017 року по 03.04.2018 року. Посадова 
особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ»від 
03.04.2018 року (протокол № б/н від 03.04.2018 року) припинено повнова-
ження (звільнено) Члена наглядової ради Нікітчука Ігоря Івановича (пас-
порт серії ЕА № 857260, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кірово-
градській області 04 вересня 2001 року). Підстава для припинення 
повноважень: переобрання органів управління товариства. Посадова осо-
ба є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000002 % від 
статутного капітала товариства. На посаді перебував з 04.04.2017 року по 
03.04.2018 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ»від 
03.04.2018 року (протокол № б/н від 03.04.2018 року) припинено повнова-
ження (звільнено) Члена наглядової ради Коваленко Наталії Вікторівни 
(паспорт серії ЕА № 373102, виданий Ленінським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй області 05.12.1997р.). Підстава для припинення повнова-
жень: переобрання органів управління товариства. Посадова особа є 
акціо нером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000002 % від ста-
тутного капітала товариства. На посаді перебував з 04.04.2017 року по 
03.04.2018 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ»від 
03.04.2018 року (протокол № б/н від 03.04.2018 року) припинено повнова-
ження (звільнено) члена наглядової ради - незалежного директора Русано-
вої Вікторії Анатоліївни (паспорт серії ЕА № 596307, виданий Кіровським 
РВ УМВС України в Кіровоградській області, коли виданий 06.01.1999 року). 
Підстава для припинення повноважень: переобрання органів управління 
товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою 
в статутному капіталі товариства. На посаді перебував з 04.04.2017 року 
по 03.04.2018 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ»від 
03.04.2018 року (протокол № б/н від 03.04.2018 року) припинено повнова-
ження (звільнено) члена наглядової ради - незалежного директора Бахтіної 
Вікторії Вадимівни (паспорт серії КК № 065444, виданий Приморським РВ 
УМВС України в Одеській області, коли виданий 15.06.1998 року). Підстава 
для припинення повноважень: переобрання органів управління товари-

ства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в ста-
тутному капіталі товариства. На посаді перебував з 04.04.2017 року по 
03.04.2018 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. 

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Ста-
туту товариства, рішенням річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ»від 03.04.2018 року (протокол № б/н від 03.04.2018 року) 
обрано Наглядову раду ПрАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ»» у складі 3 осіб, а саме чле-
ном наглядової ради Табалова Олександра Миколайовича (паспорт серія 
ЕА №899740 виданий 08 січня 2002 року Кіровським РВ УМВС України в Кі-
ровоградський області). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, 
який належить особі 0,000003 % від статутного капітала товариства. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: радник з зовнішньое-
кономічних зв'язків ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ»; народний депутат України VII 
скликання; генеральний директор ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ», голова наглядової 
ради ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ». На посаду обраний терміном на три роки. По-
садова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має. Призначення на посаду члена наглядової ради відбулось в зв'язку з 
переобранням органів управління товариства.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції 
Статуту товариства, рішенням річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ»від 03.04.2018 року (протокол № б/н від 
03.04.2018 року) обрано Наглядову раду ПрАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ»» у складі 
3 осіб, а саме членом наглядової ради - незалежним директором Русанову 
Вікторію Анатоліївну (паспорт серії ЕА № 596307, виданий Кіровським РВ 
УМВС України в Кіровоградській області, коли виданий 06.01.1999 року). 
Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутно-
му капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: оператор комп'ютерного набору СП «ЛІГУРІЯ»; секретар керів-
ника ТОВ «ЗСФ», фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) 
ТОВ «ДЕЛЬФІН-2005». На посаду обрана терміном на три роки. Посадова 
особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 
Призначення на посаду члена наглядової ради відбулось в зв'язку з пере-
обранням органів управління товариства.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції 
Статуту товариства, рішенням річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ»від 03.04.2018 року (протокол № б/н від 
03.04.2018 року) обрано Наглядову раду ПрАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ»» у складі 
3 осіб, а саме членом наглядової ради - незалежним директором Бахтіну 
Вікторію Вадимівну (паспорт серії КК №065444, виданий Приморським РВ 
УМВС України в Одеській області, 15.06.1998 року). Посадова особа не є 
акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст 
ТОВ «ФОРМУЛА ТТГ» ЛТД; економіст ТОВ «ЕЛЬДОРАДО», фахівець з ме-
тодів розширення ринку збуту (маркетолог) ТОВ «ДЕЛЬФІН-2005». На по-
саду обрана терміном на три роки. Посадова особа непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має. Призначення на посаду члена 
наглядової ради відбулось в зв'язку з переобранням органів управління то-
вариства.

Рішенням наглядової Ради ПрАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ» від 03.04.2018 року 
(протокол засідання наглядової ради № 2018/04/03 від 03.04.2018 року) об-
рано Головою наглядової ради Табалова Олександра Миколайовича (пас-
порт серія ЕА №899740 виданий 08 січня 2002 року Кіровським РВ УМВС 
України в Кіровоградський області). Посадова особа є акціонером, розмір 
пакета акцій, який належить особі 0,000003 % від статутного капітала това-
риства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: рад-
ник з зовнішньоекономічних зв'язків ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ»; народний депу-
тат України VII скликання; генеральний директор ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ», 
голова наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ». На посаду обраний термі-
ном на три роки. Посадова особа непогашених судимостей 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 Шевченко Світлана Павлівна  04.04.2018
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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 
"дОНЕЦЬККОКС"

2. Код за ЄДРПОУ 00191112
3. Місцезнаходження 87534, м. Марiуполь , пр. 

Нахiмова, буд. 116, корпус А
4. Міжміський код, телефон та факс (062) 387-32-30 (062) 387-32-30
5. Електронна поштова адреса mikhail.vergun@metinvestholding.

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

https://00191112.smida.gov.ua

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

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ДОНЕЦЬККОКС» (Протокол 

рiчних Загальних зборiв Товариства № 8 вiд 29.03.2018 р.), якi вiдбулися 29 
березня 2018 року прийнято рiшення про припинено повноваження викону-
ючої обов'язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬККОКС» Зайцевої Тетяни Вiкторiвни починаючи з 
29.03.2018 року. Дане рiшення прийнято у зв'язку з припиненням ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬККОКС» шляхом його 
лiквiдацiї. Зазначена особа акцiями Товариства не володiє, судимостi, в т.ч. 
непогашенї за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на оприлюднен-
ня паспортних даних не надавала. Зайцева Т. В. виконувала обов'язки Ге-
нерального директора Товариства починаючи з 05.10.2017 року до 
29.03.2018 р. На посаду Генерального директора Товарисва замiсть особи, 
повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ДОНЕЦЬККОКС» (Протокол рiчних 
Загальних зборiв Товариства № 8 вiд 29.03.2018 р.), якi вiдбулися 29 березня 
2018 року прийнято рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬККОКС» шляхом його лiквiдацiї у добровiльному по-
рядку. У зв'язку з цим та вiдповiдно до ч. 4. ст. 88 ЗУ «Про акцiонернi товари-
ства» припинено повноваження члена Наглядової ради - представника 
акцiонера Товариства Риженкова Юрiя Олександровича, що займав вказану 
посаду починаючи з 01.05.2016 року по 29.03.2018 р. Зазначена посадова 
особа акцiями Товариства не володiє, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi 
та посадовi злочини не має, згоди на оприлюднення паспортних даних не 
надавала. На посаду члена Наглядової ради Товарисва замiсть особи, пов-
новаження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ДОНЕЦЬККОКС» (Протокол 
рiчних Загальних зборiв Товариства № 8 вiд 29.03.2018 р.), якi вiдбулися 
29  березня 2018 року прийнято рiшення про припинення ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬККОКС» шляхом його лiквiдацiї 
у добровiльному порядку. У зв'язку з цим та вiдповiдно до ч. 4. ст. 88 ЗУ 
«Про акцiонернi товариства» припинено повноваження члена Наглядової 
ради - представника акцiонера Товариства Погожева Олександра Володи-
мировича, що займав вказану посаду починаючи з 01.05.2016 року по 
29.03.2018 р. Зазначена посадова особа акцiями Товариства не володiє, 
судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi злочини не має, згоди 
на оприлюднення паспортних даних не надавала. На посаду члена Нагля-

дової ради Товарисва замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого 
не призначено (не обрано).

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ДОНЕЦЬККОКС» (Протокол 
рiчних Загальних зборiв Товариства № 8 вiд 29.03.2018 р.), якi вiдбулися 
29  березня 2018 року прийнято рiшення про припинення ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬККОКС» шляхом його лiквiдацiї у 
добровiльному порядку. У зв'язку з цим та вiдповiдно до ч. 4. ст. 88 ЗУ «Про 
акцiонернi товариства» припинено повноваження члена Наглядової ради - 
представника акцiонера Товариства Данкової Юлiї Сергiївни, що займав 
вказану посаду починаючи з 01.05.2016 року по 29.03.2018 р. Зазначена по-
садова особа акцiями Товариства не володiє, судимостi, в т.ч. непогашенї за 
корисливi та посадовi злочини не має, згоди на оприлюднення паспортних 
даних не надавала. На посаду члена Наглядової ради Товарисва замiсть 
особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ДОНЕЦЬККОКС» (Протокол рiчних 
Загальних зборiв Товариства № 8 вiд 29.03.2018 р.), якi вiдбулися 29 березня 
2018 року прийнято рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬККОКС» шляхом його лiквiдацiї у добровiльному по-
рядку. У зв'язку з цим та вiдповiдно до ч. 4. ст. 88 ЗУ «Про акцiонернi товари-
ства» припинено повноваження члена Наглядової ради - представника 
акцiонера Товариства Романової Свiтлани Миколаївни, що займав вказану 
посаду починаючи з 01.05.2016 року по 29.03.2018 р. Зазначена посадова 
особа акцiями Товариства не володiє, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi 
та посадовi злочини не має, згоди на оприлюднення паспортних даних не 
надавала. На посаду члена Наглядової ради Товарисва замiсть особи, по-
вноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ДОНЕЦЬККОКС» (Протокол рiчних 
Загальних зборiв Товариства № 8 вiд 29.03.2018 р.), якi вiдбулися 29 березня 
2018 року прийнято рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬККОКС» шляхом його лiквiдацiї у добровiльному по-
рядку. У зв'язку з цим та вiдповiдно до ч. 4. ст. 88 ЗУ «Про акцiонернi товари-
ства» припинено повноваження члена Наглядової ради – незалежного дирек-
тора Товариства Новiкова Максима Олексiйовича, що займав вказану посаду 
починаючи з 01.05.2016 року по 29.03.2018 р. Зазначена посадова особа 
акцiями Товариства не володiє, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та 
посадовi злочини не має, згоди на оприлюднення паспортних даних не нада-
вала. На посаду члена Наглядової ради Товарисва замiсть особи, повнова-
ження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ДОНЕЦЬККОКС» (Протокол 
рiчних Загальних зборiв Товариства № 8 вiд 29.03.2018 р.), якi вiдбулися 
29  березня 2018 року прийнято рiшення про припинення ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬККОКС» шляхом його лiквiдацiї 
у добровiльному порядку. У зв'язку з цим обрано Лiквiдатора Товариства – 
Вергуна Михайла Iвановича. Вергуна М.I. обрано Лiквiдатором Товариства 
починаючи з 29.03.2018 року на невизначений строк. Вергун М.I. не надав 
згоди на розкриття паспортних даних; часткою у статутному капiталi 
ПрАТ «ДОНЕЦЬККОКС» не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.Останнi п'ять рокiв Вергун М.I. займав наступнi 
посади:

- Юрисконсульт ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ»;
- Юрисконсульт ТОВ «СУЧАСНI ВАНТАЖIВКИ».

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 Вергун м.i.
Лiквiдатор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.03.2018
(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 ТОВАРИСТВО «ЗАПОРiЖКОКС»; 2. Код за 
ЄДРПОУ: 00191224; 3. Місцезнаходження: 69600, мiсто Запорiжжя, вулиця 
Дiагональна, будинок 4; 4. Міжміський код, телефон та факс: +380612839135, 
+380612839324; 5. Електронна поштова адреса: nikolay.zinchenko@
metinvestholding.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.
zaporozhcoke.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» «02» квiтня 2018 року прийняла рiшення 
(Протокол №218) про змiну до складу посадових осiб, а саме: -подовжити 
термiн повноважень Генерального директора ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» Литовки Вiталiя 
Анатолiйовича починаючи з «03» квiтня 2018 року до «02» квiтня 2019 року 

(включно). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Часткою у Статутному капiталi ПрАТ «ЗАПОРIЖКОКС» не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення 
прийнято вiдповiдно до пункту 16.10.1.9. Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС».Змiни у персональному складi посадових осiб 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАПОРIЖКОКС» вiдбулись на 
пiдставi Протоколу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЗАПОРIЖКОКС» №218 вiд «02» квiтня 2018 року щодо подовження 
термiну повноважень Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖКОКС» Литовки Вiталiя Анатолiйовича з «03» квiтня 
2018 року до «02» квiтня 2019 року (включно).Протягом останнiх п’яти рокiв Ли-
товка Вiталiй Анатолiйович обiймав посади: -ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» - 
фiнансовий директор фiнансової служби Дивiзiону сталi i прокату, директор з 
фiнансового контролю управлiння фiнансового контролю Металургiйного 
дивiзiону.  -ПрАТ «ЗАПОРIЖКОКС» - Генеральний директор.

iii. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.; 2. Найменування посади Генеральний 
директор Литовка Вiталiй Анатолiйович 03.04.2018
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАЯК"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних па-

перів, 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
"Маяк", код ЄДРПОУ 13982298; 33013, м.Рiвне Проспект Миру, 12, тел.
(0362)23-53-34

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2018р.    

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.mayak.prat.ua

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО " ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05405581
3. Місцезнаходження емітента: 61038 м. Харкiв вул. Академiка Павло-

ва, 82
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 057-738-42-40 -
5. Електронна поштова адреса емітента: gaydar08@meta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://electromash.ucoz.ua/
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових

осiб емiтента
2. Текст повідомлення

Повноваження Голова Наглядової Ради Птах Iгор Миколайович (не да-
ла згоди на розкриття паспортних даних) припинено 04.04.2018 р.(дата
вчинення дiї 04.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
95.44% на суму 3674749.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi
- 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018
р ( протокол б\н вiд 04.04.2018 р.). Голова Наглядової Ради Птах Iгор Ми-
колайович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на новий
термiн 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018) Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 95.44000% на суму 3674749.75 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано
особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Пре-
зидент товариства , Голова Наглядової Ради  ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРО-
МАШ". Рiшення прийнято засiданням наглядової ради  товариства вiд
04.04.2018 р (протокол засiдання  НР товариства  б\н вiд 04.04.2018 р.).
Посадова особа є акцiонером.

Повноваження Член Наглядової Ради Пархоменко Вiра Сергiївна (не
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 04.04.2018 р.(дата
вчинення дiї 04.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0
% - 1 шт. на суму 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 ро-
ки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018 р (
протокол б\н вiд 04.04.2018 р.). Член Наглядової Ради Пархоменко Вiра
Сергiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на новий
термiн 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018) Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента на суму 0.25 грн. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки,
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - зам. директора  ТОВ
"Автомобiлiст 2012", член НР ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ". Рiшення прий-
нято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018 р (протокол б\н вiд
04.04.2018 р.). Посадова особа є акцiонером.

Повноваження Член Наглядової Ради Лякiна Алла Iллiвна (не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних) припинено 04.04.2018 р.(дата вчинен-
ня дiї 04.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%- 2 шт.
на суму 0.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшен-
ня прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018 р (протокол б\н
вiд 04.04.2018 р.). Член Наглядової Ради Лякiна Алла Iллiвна (не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних) обрано  на новий термiн 04.04.2018
р.(дата вчинення дiї 04.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емi-
тента 0%- 2 шт. на суму 0.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник вiддiлу кадрiв ТОВ
"Автомобiлiст 2012", член НР  ПАТ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ". Рiшення прий-
нято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018 р (протокол б\н вiд
04.04.2018 р.). Посадова особа є акцiонером. 

Повноваження Ревiзор Гайдар Євген Михайлович (не дала згоди на
розкриття паспортних даних) припинено 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї
04.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебува-
ла на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд
04.04.2018 р (протокол б\н вiд 04.04.2018 р.). 

Ревiзор Гайдар Євген Михайлович (не дала згоди на розкриття паспор-
тних даних) обрано на новий термiн  04.04.2018 р.(дата вчинення дiї
04.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки,
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер
ТОВ "Автомобiлiст 2012"., Ревiзор ПАТ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ". Рiшення
прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018 р (протокол б\н вiд
04.04.2018 р.).

Повноваження Директор Посилаєв Микола Iванович (не дала згоди на
розкриття паспортних даних) припинено 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї
04.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебува-
ла на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято засiданням Наглядової ради това-
риства  вiд 04.04.2018 р (протокол засiдання НР б\н вiд 04.04.2018 р.) 

Директор Посилаєв Микола Iванович (не дала згоди на розкриття пас-
портних даних) обрано на новий термiн  04.04.2018 р.(дата вчинення дiї
04.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки,
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Керуючий санацiєю
ВАТ завод "Електромаш"., директор ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ". Рiшен-
ня прийнято засiданням Наглядової ради товариства  вiд 04.04.2018 р
(протокол засiдання НР б\н вiд 04.04.2018 р.)

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор Посилаєв Микола Iванович

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

2. Код за ЄДРПОУ: 14313062
3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків вул. Академіка Проскури, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0577522650 0577190695
5. Електронна поштова адреса: ocb@hartron.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 14313062.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Ві-
домості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсот-
ків простих акцій публічного акціонерного товариства.

ІІ. Текст повідомлення
03.04.2018 року ПАТ "ХАРТРОН" (надалі Товариство) отримало від ак-

ціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ-
НIСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-IНКОР ЛТД

листа (вх. 69 від 03.04.2018р.), з якого дізналося, що розмір пакету акцій
акціонера юридичної особи змінився.

За даними, отриманими Товариством від акціонера ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО ХАРТРОН-IНКОР ЛТД (далі ТОВ НВП ХАРТРОН-IНКОР ЛТД) (Ук-
раїна) код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул.
Академіка Проскури, 1, пакет акцій акціонера збільшився, але становить
не менше 5 відсотків простих іменних акцій Товариства.

Акціонер ТОВ НВП ХАРТРОН-IНКОР ЛТД до змін володів 18749820 шт.
простих іменних акцій, розмір частки 21,9372% від загальній кількості ак-
цій, розмір частки від кількості голосуючих акцій - інформація відсутня.

Станом на 03.04.2018 року акціонер ТОВ НВП ХАРТРОН-IНКОР ЛТД
володіє 21064953 шт. простих іменних акцій, розмір частки 24,6459% від
загальній кількості акцій, розмір частки від кількості голосуючих акцій - ін-
формація відсутня.

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

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

2. Голова Правління Вахно М.І. 04.04.2018 р.
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАЯК"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних па-

перів, 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
"Маяк", код ЄДРПОУ 13982298; 33013, м.Рiвне Проспект Миру, 12, тел.
(0362)23-53-34

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2018р.    

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.mayak.prat.ua

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО " ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05405581
3. Місцезнаходження емітента: 61038 м. Харкiв вул. Академiка Павло-

ва, 82
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 057-738-42-40 -
5. Електронна поштова адреса емітента: gaydar08@meta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://electromash.ucoz.ua/
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових

осiб емiтента
2. Текст повідомлення

Повноваження Голова Наглядової Ради Птах Iгор Миколайович (не да-
ла згоди на розкриття паспортних даних) припинено 04.04.2018 р.(дата
вчинення дiї 04.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
95.44% на суму 3674749.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi
- 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018
р ( протокол б\н вiд 04.04.2018 р.). Голова Наглядової Ради Птах Iгор Ми-
колайович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на новий
термiн 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018) Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 95.44000% на суму 3674749.75 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано
особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Пре-
зидент товариства , Голова Наглядової Ради  ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРО-
МАШ". Рiшення прийнято засiданням наглядової ради  товариства вiд
04.04.2018 р (протокол засiдання  НР товариства  б\н вiд 04.04.2018 р.).
Посадова особа є акцiонером.

Повноваження Член Наглядової Ради Пархоменко Вiра Сергiївна (не
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 04.04.2018 р.(дата
вчинення дiї 04.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0
% - 1 шт. на суму 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 ро-
ки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018 р (
протокол б\н вiд 04.04.2018 р.). Член Наглядової Ради Пархоменко Вiра
Сергiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на новий
термiн 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018) Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента на суму 0.25 грн. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки,
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - зам. директора  ТОВ
"Автомобiлiст 2012", член НР ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ". Рiшення прий-
нято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018 р (протокол б\н вiд
04.04.2018 р.). Посадова особа є акцiонером.

Повноваження Член Наглядової Ради Лякiна Алла Iллiвна (не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних) припинено 04.04.2018 р.(дата вчинен-
ня дiї 04.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%- 2 шт.
на суму 0.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшен-
ня прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018 р (протокол б\н
вiд 04.04.2018 р.). Член Наглядової Ради Лякiна Алла Iллiвна (не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних) обрано  на новий термiн 04.04.2018
р.(дата вчинення дiї 04.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емi-
тента 0%- 2 шт. на суму 0.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник вiддiлу кадрiв ТОВ
"Автомобiлiст 2012", член НР  ПАТ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ". Рiшення прий-
нято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018 р (протокол б\н вiд
04.04.2018 р.). Посадова особа є акцiонером. 

Повноваження Ревiзор Гайдар Євген Михайлович (не дала згоди на
розкриття паспортних даних) припинено 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї
04.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебува-
ла на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд
04.04.2018 р (протокол б\н вiд 04.04.2018 р.). 

Ревiзор Гайдар Євген Михайлович (не дала згоди на розкриття паспор-
тних даних) обрано на новий термiн  04.04.2018 р.(дата вчинення дiї
04.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки,
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер
ТОВ "Автомобiлiст 2012"., Ревiзор ПАТ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ". Рiшення
прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 04.04.2018 р (протокол б\н вiд
04.04.2018 р.).

Повноваження Директор Посилаєв Микола Iванович (не дала згоди на
розкриття паспортних даних) припинено 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї
04.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебува-
ла на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято засiданням Наглядової ради това-
риства  вiд 04.04.2018 р (протокол засiдання НР б\н вiд 04.04.2018 р.) 

Директор Посилаєв Микола Iванович (не дала згоди на розкриття пас-
портних даних) обрано на новий термiн  04.04.2018 р.(дата вчинення дiї
04.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки,
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Керуючий санацiєю
ВАТ завод "Електромаш"., директор ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ". Рiшен-
ня прийнято засiданням Наглядової ради товариства  вiд 04.04.2018 р
(протокол засiдання НР б\н вiд 04.04.2018 р.)

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор Посилаєв Микола Iванович

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

2. Код за ЄДРПОУ: 14313062
3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків вул. Академіка Проскури, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0577522650 0577190695
5. Електронна поштова адреса: ocb@hartron.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 14313062.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Ві-
домості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсот-
ків простих акцій публічного акціонерного товариства.

ІІ. Текст повідомлення
03.04.2018 року ПАТ "ХАРТРОН" (надалі Товариство) отримало від ак-

ціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ-
НIСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-IНКОР ЛТД

листа (вх. 69 від 03.04.2018р.), з якого дізналося, що розмір пакету акцій
акціонера юридичної особи змінився.

За даними, отриманими Товариством від акціонера ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-
ЄМСТВО ХАРТРОН-IНКОР ЛТД (далі ТОВ НВП ХАРТРОН-IНКОР ЛТД) (Ук-
раїна) код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул.
Академіка Проскури, 1, пакет акцій акціонера збільшився, але становить
не менше 5 відсотків простих іменних акцій Товариства.

Акціонер ТОВ НВП ХАРТРОН-IНКОР ЛТД до змін володів 18749820 шт.
простих іменних акцій, розмір частки 21,9372% від загальній кількості ак-
цій, розмір частки від кількості голосуючих акцій - інформація відсутня.

Станом на 03.04.2018 року акціонер ТОВ НВП ХАРТРОН-IНКОР ЛТД
володіє 21064953 шт. простих іменних акцій, розмір частки 24,6459% від
загальній кількості акцій, розмір частки від кількості голосуючих акцій - ін-
формація відсутня.

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

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

2. Голова Правління Вахно М.І. 04.04.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З
ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31793056
3. Місцезнаходження: 49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562310393 0562312480
5. Електронна поштова адреса: prat_cec@cek.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: cek.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕН-
ТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 30.03.2018 (протокол вiд
30.03.2018) було переобрано члена Правлiння Товариства, головного бух-
галтера Марчук Наталiю Олександрiвну з 01.04.2018.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Марчук Н.О.на зазначенiй посадi перебувала протягом одного року, з

01.04.2017.
Марчук Н.О. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та

посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на

пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiн-
ня ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕН-
ТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 30.03.2018 (протокол вiд
30.03.2018) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора фi-
нансового Тарасенко Олександра Вiкторовича з 01.04.2018.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Тарасенко О.В. на зазначенiй посадi перебував протягом одного року, з

01.04.2017;.
Тарасенко О.В. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та

посадовi злочини не має.

Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на
пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiн-
ня ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕН-
ТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 30.03.2018 (протокол вiд
30.03.2018) було переобрано члена Правлiння Товариства, головного бух-
галтера Марчук Наталiю Олександрiвну з 01.04.2018 строком на один рiк.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Марчук Н.О. протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду головного

бухгалтера Товариства. Протягом останнього року (з 01.04.2017) обiймала
посаду члена Правлiння, головного бухгалтера Товариства.

Марчук Н.О. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та

посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на

пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiн-
ня ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕН-
ТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 30.03.2018 (протокол вiд
30.03.2018) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора фi-
нансового Тарасенко Олександра Вiкторовича з 01.04.2018 строком на
один рiк.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Тарасенко О.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав у Товариствi нас-

тупнi посади: заступник Генерального директора (06.3.2012-31.05.2013);
фiнансовий директор (01.06.2013-30.09.2015); директор фiнансовий
(01.10.2015-теперiшнiй час). Протягом останнього року (з 01.04.2017) обiй-
мав посаду члена Правлiння, директора фiнансового Товариства.

Тарасенко О.В. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та

посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на

пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiн-
ня ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор-Голова Правлiння 

Корса Микола Вiкторович
03.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ",
код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.

Старокозацька, буд. 40Б, блок 1, міжміський код, телефон та факс:
(056)3739793, електронна поштова адреса: chimmet@academy.in.ua; адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: http://chimmet.academy.in.ua; вид особливої ін-
формації: відомості про набуття прямо або опосередковано особою
(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які нале-
жать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і
більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.

2. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIММЕТ" (далi - Товариство)

повiдомляє, що 02.04.2018 р. вiд депозитарiю ПАТ "Нацiональний депози-
тарiй України" було отримано перелік акціонерів станом на 29.03.2018 р.
Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю "Фондовий Трейдер" (код ЄДРПОУ 39845530) до набуття права влас-
ності становив 3,777682% в загальній кількості акцій Товариства,
3,785360% в загальній кількості голосуючих акцій (3723435 шт.), після на-
буття права власності розмір частки ТОВ "Фондовий Трейдер" складає
50,431424% в загальній кількості акцій Товариства, 50,533918% в загаль-
ній кількості голосуючих акцій (49707229 шт.).

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

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

Директор  ПрАТ "ХІММЕТ" Пашковська О.М. 03.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХІММЕТ", 

код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Старокозацька, буд. 40Б, блок 1, міжміський код, телефон та факс:
(056)3739793, електронна поштова адреса: chimmet@academy.in.ua; адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: http://chimmet.academy.in.ua; вид особливої ін-
формації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публіч-
ного акціонерного товариства).

2. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIММЕТ" (далi - Товариство)

повiдомляє, що 02.04.2018 р. вiд депозитарiю ПАТ "Нацiональний депози-
тарiй України" було отримано перелік акціонерів станом на 29.03.2018р.
Пакет власника акцій Товариства Приватного акцiонерного товариства

"Конструкторське бюро "Транспортер" (49094, м. Днiпро, вул. Набережна
Перемоги, буд. 58-А, блок 1, код за ЄДРПОУ 33516488) зменшився, а са-
ме: до зміни становив 12,723346% вiд загальної кiлькостi акцій Товариства,
12,749204% в загальній кількості голосуючих акцiй (12540639 шт.), після
зміни розмір частки ПрАТ "КБ "Транспортер" складає 0% вiд загальної кiль-
костi акцiй Товариства, 0% голосуючих акцій (0 шт.). Пакет власника акцій
Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондовий Трей-
дер" (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30, код ЄДРПОУ 39845530)
збільшився, а саме: до зміни становив 3,777682% від загальної кількості
акцій Товариства, 3,785360% в загальній кількості голосуючих акцій
(3723435 шт.), після зміни розмір частки ТОВ "Фондовий Трейдер" складає
50,431424% від загальної кількості акцій Товариства, 50,533918% голосу-
ючих акцій (49707229 шт.).

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

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

Директор  ПрАТ "ХІММЕТ" Пашковська О.М.
03.04.2018 р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД "АЛЮМАШ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"Днiпровський завод "Алюмаш"

2. Код за ЄДРПОУ: 19151204
3. Місцезнаходження: 49021, Україна, м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 139
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (0562) 32-55-11, факс (0562)

32-55-11
5. Електронна поштова адреса: dzigovska@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.alumash.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

На рiчних загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства "Днiпровський завод "Алюмаш", якi вiдбулись 03 квiтня 2018 року,

було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам товариства за
2017 рiк.

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiден-
дiв - 09 травня 2018р.

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загаль-
них зборiв - 3940908,33 (Три мiльйона дев'ятсот сорок тисяч дев'ятсот вi-
сiм) гривень 33 копiйки.

Строк виплати дивiдендiв з 15 травня 2018р. по 02 жовтня 2018р.
включно.

Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам товариства.
Порядок виплати дивiдендiв - дивiденди виплачуються акцiонерам То-

вариства, що мають право на отримання дивiдендiв, всiєю сумою в повно-
му обсязi.

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

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

2. Директор Данченко Олег Валентинович
03.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД "АЛЮМАШ"

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

"Днiпровський завод "Алюмаш"
2. Код за ЄДРПОУ: 19151204
3. Місцезнаходження: 49021, Україна, м. Дніпро, вул. Берегова, буд.

139
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (0562) 32-55-11, факс (0562)

32-55-11
5. Електронна поштова адреса: dzigovska@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.alumash.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення.

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 03 квітня 2018 р.
(Протокол № 35 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніпровський
завод "Алюмаш" від 03 квітня 2018 р.) припинено повноваження Ревiзора
ПрАТ "Дніпровський завод "Алюмаш" Подолянчик Ганни Сергіївни у зв'яз-
ку iз закiнченням термiну повноважень. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi ПрАТ "Дніпровс-
ький завод "Алюмаш" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
садi: з 27.04.2011 року.

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 03 квітня 2018 р.
(Протокол № 35 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніпровський
завод "Алюмаш" від 03 квітня 2018 р.) обрано на посаду Ревiзора ПрАТ
"Дніпровський завод "Алюмаш" Подолянчик Ганну Сергіївну. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями 

ПрАТ "Дніпровський завод "Алюмаш" не володiє. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначе-
но особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв: ревiзор ПрАТ "Дніпровський завод "Алюмаш".

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

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

2. Директор Данченко Олег Валентинович
03.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД "АЛЮМАШ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"Днiпровський завод "Алюмаш"

2. Код за ЄДРПОУ: 19151204
3. Місцезнаходження: 49021, Україна, м. Дніпро, вул. Берегова, буд.

139
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (0562) 32-55-11, факс (0562)

32-55-11
5. Електронна поштова адреса: dzigovska@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.alumash.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

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

03 квітня 2018 року на річних загальних зборах акціонерів Приватного
акціонерного товариства "Дніпровський завод "Алюмаш" було прийняте
рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття та-
кого рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяль-
ністю Товариства (реалізація готової продукції, закупівля сировини та ма-
теріалів) із зазначенням їх граничної сукупної вартості.

Цим рішенням встановлено граничну сукупну вартість правочинів в су-
мі 170000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності складає 54154,00 тис. грн. Співвідношення гра-
ничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності складає 313,91%. Загальна
кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 28 берез-
ня 2018 р. - 1 553 (одна тисяча п'ятсот п'ятдесят три) штуки. Кількість ак-
цій, що зареєстровані для участі у річних загальних зборах акціонерів 

ПрАТ "Дніпровський завод "Алюмаш" - 1 553 (одна тисяча п'ятсот п'ят-
десят три) штуки. Кількість голосуючих акцій, що проголосували на річних
загальних зборах акціонерів ПрАТ "Дніпровський завод "Алюмаш" "ЗА"
прийняття рішення - 1 553 (одна тисяча п'ятсот п'ятдесят три) штуки. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували на річних загальних зборах ак-
ціонерів ПрАТ "Дніпровський завод "Алюмаш" "ПРОТИ" прийняття рішен-
ня - 0 (нуль) штук.

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

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

2. Директор Данченко Олег Валентинович 03.04.2018 р.

РІчНА ІНФОРмАЦІЯ ЕмІТЕНТА  
ЗА 2017 рік, 

ЯКИй ЗдІйСНИВ ПРИВАТНЕ (ЗАКРИТЕ) 
РОЗмІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Промелектромонтаж», код за ЄДРПОУ:14308084, місцезнаходження: 

21034, місто Вінниця, вулиця Сергеєва-Ценського 8, міжміський код та 
телефон – 0432274668. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних – 04.04.2018 року. 

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію – http:// www.14308084.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОмЕЛЕКТРОмОНТАЖ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД "АЛЮМАШ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"Днiпровський завод "Алюмаш"

2. Код за ЄДРПОУ: 19151204
3. Місцезнаходження: 49021, Україна, м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 139
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (0562) 32-55-11, факс (0562)

32-55-11
5. Електронна поштова адреса: dzigovska@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.alumash.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

На рiчних загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства "Днiпровський завод "Алюмаш", якi вiдбулись 03 квiтня 2018 року,

було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам товариства за
2017 рiк.

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiден-
дiв - 09 травня 2018р.

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загаль-
них зборiв - 3940908,33 (Три мiльйона дев'ятсот сорок тисяч дев'ятсот вi-
сiм) гривень 33 копiйки.

Строк виплати дивiдендiв з 15 травня 2018р. по 02 жовтня 2018р.
включно.

Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам товариства.
Порядок виплати дивiдендiв - дивiденди виплачуються акцiонерам То-

вариства, що мають право на отримання дивiдендiв, всiєю сумою в повно-
му обсязi.

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

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

2. Директор Данченко Олег Валентинович
03.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД "АЛЮМАШ"

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

"Днiпровський завод "Алюмаш"
2. Код за ЄДРПОУ: 19151204
3. Місцезнаходження: 49021, Україна, м. Дніпро, вул. Берегова, буд.

139
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (0562) 32-55-11, факс (0562)

32-55-11
5. Електронна поштова адреса: dzigovska@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.alumash.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення.

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 03 квітня 2018 р.
(Протокол № 35 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніпровський
завод "Алюмаш" від 03 квітня 2018 р.) припинено повноваження Ревiзора
ПрАТ "Дніпровський завод "Алюмаш" Подолянчик Ганни Сергіївни у зв'яз-
ку iз закiнченням термiну повноважень. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi ПрАТ "Дніпровс-
ький завод "Алюмаш" не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
садi: з 27.04.2011 року.

Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 03 квітня 2018 р.
(Протокол № 35 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніпровський
завод "Алюмаш" від 03 квітня 2018 р.) обрано на посаду Ревiзора ПрАТ
"Дніпровський завод "Алюмаш" Подолянчик Ганну Сергіївну. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями 

ПрАТ "Дніпровський завод "Алюмаш" не володiє. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначе-
но особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв: ревiзор ПрАТ "Дніпровський завод "Алюмаш".

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

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

2. Директор Данченко Олег Валентинович
03.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД "АЛЮМАШ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"Днiпровський завод "Алюмаш"

2. Код за ЄДРПОУ: 19151204
3. Місцезнаходження: 49021, Україна, м. Дніпро, вул. Берегова, буд.

139
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (0562) 32-55-11, факс (0562)

32-55-11
5. Електронна поштова адреса: dzigovska@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.alumash.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

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

03 квітня 2018 року на річних загальних зборах акціонерів Приватного
акціонерного товариства "Дніпровський завод "Алюмаш" було прийняте
рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття та-
кого рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяль-
ністю Товариства (реалізація готової продукції, закупівля сировини та ма-
теріалів) із зазначенням їх граничної сукупної вартості.

Цим рішенням встановлено граничну сукупну вартість правочинів в су-
мі 170000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності складає 54154,00 тис. грн. Співвідношення гра-
ничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності складає 313,91%. Загальна
кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 28 берез-
ня 2018 р. - 1 553 (одна тисяча п'ятсот п'ятдесят три) штуки. Кількість ак-
цій, що зареєстровані для участі у річних загальних зборах акціонерів 

ПрАТ "Дніпровський завод "Алюмаш" - 1 553 (одна тисяча п'ятсот п'ят-
десят три) штуки. Кількість голосуючих акцій, що проголосували на річних
загальних зборах акціонерів ПрАТ "Дніпровський завод "Алюмаш" "ЗА"
прийняття рішення - 1 553 (одна тисяча п'ятсот п'ятдесят три) штуки. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували на річних загальних зборах ак-
ціонерів ПрАТ "Дніпровський завод "Алюмаш" "ПРОТИ" прийняття рішен-
ня - 0 (нуль) штук.

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

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

2. Директор Данченко Олег Валентинович 03.04.2018 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД
"ЕЛЕКТРОМАШ"

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента,
ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ",
05405581, 61038 м. Харкiв вул. Акаде-
мiка Павлова, 82, т. 057-738-42-40

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

04.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію

electromash.ucoz.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності

Аудиторська фірма "ЮНІС" у формі
Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю, 23326431

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiд-
булися 06.04.2017р. Перелiк питань,
що розглядалися на загальних збо-
рах.1. Обрання персонального складу
лiчильної комiсiї. 2. Затвердження рег-
ламенту (порядку) зборiв.3. Обрання
Голови та секретаря  зборiв. 4. Роз-
гляд звiту директора про пiдсумки фi-
нансово-господарської дiяльностi То-
вариства за 2016 рiк та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.5.
Затвердження рiчного звiту Наглядо-
вої ради Товариства. 6. Затвердження
рiчного звiту Ревiзора Товариства.7.
Розгляд незалежного аудиторського
висновку до рiчного звiту та балансу
Товариства за 2016 рiк та затверджен-
ня рiчної звiтностi Товариства за 2016
рiк.8. Затвердження порядку розподiлу
та використання прибутку (або покрит-
тя збиткiв) Товариства за 2016 рiк. 9.
Попереднє схвалення значних право-
чинiв, якщо ринкова вартiсть майна,
робiт або послуг, що є предметом кож-
ного з таких правочинiв, перевищує
25% вартостi активiв за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi   та якi
можуть вчинятися виконавчим орга-
ном   за попереднiм погодженням iз
Наглядовою радою протягом року з
дати проведення цих чергових загаль-
них зборiв акцiонерiв. Особи, що пода-
вали пропозицiї до перелiку питань по-
рядку денного не було. Всi питання по-
рядку денного на зборах розглянутi,
проголосованi, рiшення прийнятi. 

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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5.Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 03.04.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 03.04.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 91
на суму 125 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
125 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 24,62%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління 

Петренко О.Ф.
04.04.2018 р.

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПОРТТОВАРИ ЖИТОмИР»

РІчНА ІНФОРмАЦІЯ  
за 2017 рік

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

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

цінних паперів 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Спорттовари Житомир», код за ЄДРПОУ 01555131, місцезнаходження 
10014, м. Житомир вул. Михайлiвська, буд. 21, міжміський код та телефон 
емітента 0412 470271, 470275.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 04.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію www.sporttovary.ho.ua.

директор ___________ Горкуша П.В.

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТО-
ВА РИСТВО «iНВЕС ТИЦiй НА 
ФiНАН СО ВА КОмПАНiЯ 
«АРТ КАПi ТАЛ», 33308667 м. Київ, 
Солом’янський, 03151, м. Київ, вул. На-
родного ополчення, 1 (044) 490-51-86,

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

04.04.2018

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

artcapital.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №66, 5 квітня 2018 р. 
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№66, 5 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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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 «ЕФЕС 
УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ 00377457
3. Місцезнаходження 83059, мiсто Донецьк, проспект 

Iллiча, будинок 106
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 3932676 (дод. 67-62), 

(050) 472-02-51 (044) 3932674
5. Електронна поштова адреса Irina.Gladkaya-Sachdeva@ua.

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

http://00377457.smida.gov.ua/

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

ii. Текст повідомлення
На пiдставi наказу Генерального директора Приватного акцiонерного 

товариства «Ефес Україна» (далi - Товариство) за №7-К вiд 02 квiтня 
2018 року з пiдстав, передбачених п.1 ст.36 КЗпП України за згодою сторiн, 

з посади головного бухгалтера Товариства 02 квiтня 2018 року звiльнена 
Голубцова Свiтлана Володимирiвна. Пiдставою звiльнення головного бух-
галтера є подання заяви про звiльнення за згодою сторiн та угода про 
розiрвання трудового договору вiд 02.04.2018 року. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебу-
вала з 01.02.2009 р.

На пiдставi наказу Генерального директора Товариства за №8-К вiд 
02 квiтня 2018 року Лiвiнцова Юлiя Вiкторiвна в порядку переведення при-
значена на посаду головного бухгалтера Товариства з 03.04.2018 р. (дата 
вчинення дiї 02.04.2018р.) замiсть Голубцової Свiтлани Володимирiвни. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Cтрок, на який призначено особу: безстроково. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймала посаду начальника вiддiлу казначейства служби каз-
начейства та контролингу Фiнансового департаменту Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Огюн Юмiт Омер
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕФЕС УКРАЇНА»
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ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОмПАНiЯ»

Річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Картонно-паперова компанiя», 00278793 Львівська , 
Личакiвський, 79024, мiсто Львiв, Ковельська, 109 (032)2939640

2. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.paperandboard.com.ua

3. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б.  
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності: ТОВ «АФ «Ертель-Аудит», 31145420

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АНТОНІНСЬКЕ» 

Річна інформація за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АНТОНІНСЬКЕ», код за ЄДРПОУ – 00387312, місцезнаходження: 
проспект Свободи, буд. 2, смт. Антоніни, Красилівський район, Хмель-
ницька область, 31022, Україна, міжміський код та телефон емітента: 
0385551698.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: antoninske.km.ua

директор Загаєвський Є.Ю. підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Володимир-Волинська «Будмонтажмеханізація»
2. Код за ЄДРПОУ: 05515074
3. Місцезнаходження: 44700 Україна Волинська обл., м. Володимир 

Волинський , Князя Олега,35
4. Міжміський код, телефон та факс: 03342 235-69, 03342 235-69
5. Електронна поштова адреса: vvbmm@ i.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Відповідно до протоколу загальних зборів акціонерів товариства 

№ 1 від 02.04.2018 р., прийнято рішення припинити повноваження:
- голови правління товариства Павлусенко Олександра Юрійовича, 

яку він обіймав з 14.04.2011 року., паспорт серії АС № 085543 виданий 
13.07.1996 р. Володимир-Волинським МВ УМВС України у Волин-
ській обл. Посадова особа акціями товариства в статутному капіталі 
не володіє.

Судимість за корисливі і посадові злочини відсутня.
- члена правління Мороз Ольги Миколаївни на яку була обрана 

27.03.2017 р., а також звільнити з 02.04.2018 з посади головного бухгал-
тера товариства, яку вона обіймала з 14.10.2013 р., згідно наказу № 24-к 
від 02.04.2018 р. Паспорт серії АС № 921209 виданий 25.02.2004 р. 
Володимир-Волинським МВ УМВС України у Волинській обл. Посадова 
особа акціями товариства в статутному капіталі не володіє.

Судимість за корисливі і посадові злочини відсутня.
-члена правління товариства Халак Галину Миколаївну, яку обійма-

ла з 30.04.2014 р., паспорт серії АС 497757 виданий 05.02.1999 Воло-
димир Волинським МВ УМВС України у Волинській обл..Частка у ста-
тутному капіталі емітента 0 %, акціями товариства не володіє.

Протягом останніх п’яти років обіймає посаду члена правління то-
вариства.

-голови наглядової ради товариства Борбелюк Олега Васильовича, 
яку він обіймав з 30.04.2014 р., паспорт серії АС № 037760 виданий 
18.04.1996 Володимир-Волинським МВ УМВС України у Волинській обл.. 
Місце постійної роботи – генеральний директор ТзОВ «Гербор-холдинг». 
Посадова особа є представником юридичної особи ТзОВ «Гербор-
холдинг», якій належить 83,35 % акцій у статутному капіталі. Посадова 
особа акціями товариства в статутному капіталі не володіє. Судимість 
за корисливі і посадові злочини відсутня.

- члена наглядової ради товариства Антонюк Євгенію Миколаївну, 
яку вона обіймала з 30.04.2014 р., паспорт серії АС № 418967 виданий 
04.07.1998 Володимир-Волинським МВ УМВС України у Волинській обл.., 
Місце постійної роботи – головний бухгалтер ТзОВ «Гербор-холдинг». 
Посадова особа є представником юридичної особи ТзОВ «Гербор-
холдинг», якій належить 83,35 % акцій у статутному капіталі.Посадова 
особа акціями товариства в статутному капіталі не володіє. Судимість 
за корисливі і посадові злочини відсутня.

-члена наглядової ради товариства Матвійчук Едуарда Миколайо-
вича, яку він обіймав з 30.04.2014 р., паспорт серії АС № 4291113 ви-
даний 01.10.1999 р. Володимир-Волинським МВ УМВС України у Во-
линській обл.

Посадова особа є акціонером товариства, якому належить 5000 ак-
цій, які становлять 1,2165 % в статутному капіталі.Судимість за корис-
ливі і посадові злочини відсутня.

-ревізора, яку віна обіймала з 30.04.2014 р., паспорт серії АС 
№ 540152, виданий 21.10.1999 р. виданий Володимир-Волинським МВ 
УМВС України у Волинській обл..,

Місце постійної роботи – бухгалтер ТзОВ «Гербор-холдинг». Поса-
дова особа є представником юридичної особи ТзОВ «Гербор-холдинг», 
якій належить 83,35 % акцій у статутному капіталі. Посадова особа 
акціями товариства в статутному капіталі не володіє.

Судимість за корисливі і посадові злочини відсутня.
Відповідно до протоколу загальних зборів акціонерів товариства 

№ 1 від 02.04.2018 р., прийнято рішення обрати:
- головою правління товариства, терміном на 3 роки Юзвенка Дми-

тра Олександровича, паспорт серії АС № 959887 виданий 
17.11.2005 Володимир-Волинським МВ УМВС України у Волинській обл..
Протягом останніх п’яти років обіймав посаду інженера-будівельника 
у Товаристві з обмеженою відповідальністю «БРВ-Україна».

Посадова особа акціями товариства в статутному капіталі не воло-
діє.

Судимість за корисливі і посадові злочини відсутня.
-членом правління терміном на 3 роки Філей Наталію Миколаївну, 

яка прийнята 02.04.2018 р. на посаду головного бухгалтера товариства, 
згідно наказу № 24-к від 02.04.2018 р. Паспорт серії АЮ 085513 виданий 
13.10.2008 р. Володимир-Волинським МВ УМВС України у Волин-
ській обл. Протягом останніх п’яти років обіймала посаду бухгалтера 
у ПП Вітрук Н. М. Посадова особа акціями товариства в статутному 
капіталі не володіє. Судимість за корисливі і посадові злочини відсут-
ня.

-членом правління терміном на 3 роки Халак Галину Миколаївну,, 
паспорт серії АС 497757 виданий 05.02.1999 Володимир Волинським 
МВ УМВС України у Волинській обл..Частка у статутному капіталі емі-
тента 0 %, акціями товариства не володіє. Протягом останніх п’яти 
років обіймає посаду члена правління товариства.

Посадова особа акціями товариства в статутному капіталі не воло-
діє. Судимість за корисливі і посадові злочини відсутня.

-головою наглядової ради, терміном на 3 роки Борбелюка Олега 
Васильовича,, паспорт серії АС № 037760 виданий 18.04.1996 р, Воло-
димир Волинським МВ УМВС України у Волинській обл.. Протягом 
останніх п’яти років обіймав посаду голови наглядової ради товариства. 
Місце постійної роботи – генеральний директор ТзОВ «Гербор-холдинг». 
Посадова особа є представником юридичної особи ТзОВ «Гербор-
холдинг», якій належить 83,35 % акцій у статутному капіталі.

Посадова особа акціями товариства в статутному капіталі не воло-
діє.

Протягом останніх п’яти років обіймає посаду голови наглядової 
ради товариства.. Судимість за корисливі і посадові злочини відсут-
ня.

-членом наглядової ради, терміном на 3 роки Антонюк Євгенію 
Миколаївну, паспорт серії АС № 418976 виданий 04.07.1998 р. Воло-
димир Волинським МВ УМВС України у Волинській обл..

Місце постійної роботи – головний бухгалтер ТзОВ «Гербор-холдинг». 
Посадова особа є представником юридичної особи ТзОВ «Гербор-
холдинг», якій належить 83,35 % акцій у статутному капіталі. Протягом 
останніх п’яти років обіймає посаду члена наглядової ради товариства.
Посадова особа акціями товариства в статутному капіталі не володіє. 
Судимість за корисливі і посадові злочини відсу

-членом наглядової ради, терміном на 3 роки Матвійчука Едуарда 
Миколайовича, паспорт серії АС № 291113 виданий 
01.10.1999 Володимир-Волинським МВ УМВС України у Волинській  обл..
Протягом останніх п’яти років обіймав посаду члена наглядової ради 
товариства.

Посадова особа є акціонером товариства, якому належить 5000 ак-
цій, які становлять 1,2165 % в статутному капіталі. Судимість за корис-
ливі і посадові злочини відсутня.

-ревізором, терміном на 3 роки Пасієвич Олену Миколаївну, паспорт 
серії АС № 540152, виданий 21.10.1999 р. Володимир-Волинським МВ 
УМВС України у Волинській обл..

Місце постійної роботи – бухгалтер ТзОВ «Гербор-холдинг». Поса-
дова особа є представником юридичної особи ТзОВ «Гербор-холдинг», 
якій належить 83,35 % акцій у статутному капіталі. Протягом останніх 
п’яти років обіймала посаду ревізора товариства.

Посадова особа акціями товариства в статутному капіталі не воло-
діє.

Судимість за корисливі і посадові злочини відсутня.

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  Юзвенко дмитро Олександрович
02.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ВОЛОдИмИР-ВОЛИНСЬКА «бУдмОНТАЖмЕХАНІЗАЦІЯ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №66, 5 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

30

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"АВТОКРАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 05808735
3. Місцезнаходження 39631, м. Кременчук,  

вул. Київська, 62
4. Міжміський код, телефон та факс 0536766200 0536766208
5. Електронна поштова адреса іnfo@kraz.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.autokraz.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «АвтоКрАЗ» Шишкіної Зої 

Леонідівни (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) 
припинено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авто-
КрАЗ» від 03 квітня 2018 року (Протокол № 27) у зв'язку із зміною персо-
нального складу органу. Володіє 1 акцією ПрАТ «АвтоКрАЗ», що становить 
0,0000 % від Статутного капіталу емітента. Перебувала на посаді члена 
Наглядової ради з 21.03.2013 року, на посаді Голови Наглядової ради – з 
04 січня 2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає.

Повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «АвтоКрАЗ» Сазонова 
Сергія Васильовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних 
відсутня) припинено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «АвтоКрАЗ» від 03 квітня 2018 року (Протокол № 27) у зв'язку із зміною 
персонального складу органу. Володіє акціями ПрАТ «АвтоКрАЗ» у кількос-
ті 2 штуки, що становить 0,0000 % від Статутного капіталу емітента. Пере-
бував на посаді члена Наглядової ради з 21.03.2013 року. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «АвтоКрАЗ» Вдович Наталії 
Костянтинівни (згода посадової особи на розкриття паспортних даних від-
сутня) припинено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Авто КрАЗ» від 03 квітня 2018 року (Протокол № 27) у зв'язку із зміною 
персонального складу органу. Володіє акціями ПрАТ «АвтоКрАЗ» у кількос-
ті 2001 штук, що становить 0,0001 % від Статутного капіталу емітента. Пере-
бувала на даній посаді з 19.04.2011 року. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає.

Повноваження голови Ревізійної комісії ПрАТ «АвтоКрАЗ» Богомол На-
талії Iванівни (згода посадової особи на розкриття паспортних даних від-
сутня) припинено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ав-
тоКрАЗ» від 03 квітня 2018 року (Протокол № 27). Повноваження 
припинені в зв'язку із внесенням змін до статуту товариства та ліквідацією 
Ревізійної комісії. Замість особи, повноваження якої припинені, на посаду 
нікого не призначено. Володіє 1260 акціями емітента, що становить 0,0001 % 
від Статутного капіталу. Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 
10.05.2011 року. На посаді Голови Ревізійної комісії - з 17.02.2014 р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Повноваження члена Ревізійної комісії ПрАТ «АвтоКрАЗ» Кузьми Iрини 
Миколаївни (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) 
припинено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авто-

КрАЗ» від 03 квітня 2018 року (Протокол № 27). Повноваження припинені в 
зв'язку із внесенням змін до статуту товариства та ліквідацією Ревізійної 
комісії. Замість особи, повноваження якої припинені, на посаду нікого не 
призначено. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента (0,0000%). 
Перебувала на даній посаді з 21.03.2014 року. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

Повноваження члена Ревізійної комісії ПрАТ «АвтоКрАЗ» Нерубаєва 
Костянтина Iгоровича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних 
відсутня) припинено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «АвтоКрАЗ» від 03 квітня 2018 року (Протокол № 27). Повноваження 
припинені в зв'язку із внесенням змін до статуту товариства та ліквідацією 
Ревізійної комісії. Замість особи, повноваження якої припинені, на посаду 
нікого не призначено. Володіє акціями ПрАТ «АвтоКрАЗ» у кількості 10 штук, 
що становить 0,0000 % від Статутного капіталу емітента. Перебував на 
даній посаді з 21.03.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

Шишкіну Зою Леонідівну (згода посадової особи на розкриття паспортних 
даних відсутня) обрано членом Наглядової ради ПрАТ «АвтоКрАЗ» на під-
ставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АвтоКрАЗ» від 03 квітня 
2018 року (Протокол № 27), головою Наглядової ради - на підставі рішення 
Наглядової ради від 03 квітня 2018 року (Протокол № 1). Є акціонером 
емітента, володіє 1 акцією, що становить 0,0000 % від Статутного капіталу. 
Строк, на який особу обрано членом Наглядової ради – 3 роки. Строк, на 
який особу обрано Головою Наглядової ради, не визначений. Iнші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 03.2013 р. - член На-
глядової ради ПрАТ «АвтоКрАЗ», з 06.2017 року радник Генерального ди-
ректора ПрАТ «АвтоКрАЗ». Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає.

Вдович Наталію Костянтинівну (згода посадової особи на розкриття 
паспортних даних відсутня) обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Авто-
КрАЗ» на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 
від 03 квітня 2018 року (Протокол № 27). Є акціонером емітента, володіє 
2001 акцією емітента, що становить 0,0001 % від Статутного капіталу. Строк, 
на який обрано особу – 3 роки. Iнші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: з 2003 року начальник відділу цінних паперів та корпо-
ративних прав ПрАТ «АвтоКрАЗ», з 2010 року - фахівець ТОВ «КрАЗ-Капітал» 
(за сумісництвом), з 04.2011 – член Наглядової ради ПрАТ «АвтоКрАЗ». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Музику Геннадія Миколайовича (згода посадової особи на розкриття 
паспортних даних відсутня) обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Авто-
КрАЗ» на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 
від 03 квітня 2018 року (Протокол № 27). Не є акціонером ПрАТ «АвтоКрАЗ», 
обраний до складу Наглядової ради як представник акціонера Нерубаєва 
Костянтина Iгоровича (володіє 10 простими іменними акціями ПрАТ «Авто-
КрАЗ, згода особи на розкриття паспортних даних відсутня). Строк, на який 
обрано особу – 3 роки. Iнші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: з 05.2012 року - заступник міського голови Кременчуцької місь-
кої ради, з 03.2016 року - заступник Генерального директора ТОВ ФК «Вор-
скла», з 11.2016 року - заступник генерального директора – директор з 
розвитку та стратегічного планування ПрАТ «АвтоКрАЗ». Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає.

iii. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 
2. Найменування посади Черняк Роман Євгенович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОЛОС.»

2. Код за ЄДРПОУ: 30753688
3. Місцезнаходження: 62364 Харківська область, Дергачівський район, 

смт. Пересічне, вулиця Центральна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (+38 057) 728 - 42 - 26,  

(+38 057) 63 - 447 - 51
5. Електронна поштова адреса: Anzhela.Munir@pmz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kolos.bgs.kh.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Посадова особа директор Кривенко Сергій Володимирович обрана на 

ту саму посаду (подовжено повноваження) строком до 03.04.2019 року 
включно. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Акціями товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - дирек-

тор, заступник директора з виробництва, головний технолог.
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства відповідно до п.п.1 

п. 6.3.4. Статуту (протокол позачергового засідання Наглядової ради  
№ 03-04/18 від 03.04.2018 року.

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

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

2. директор  Кривенко С.В.
04.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ»

2. Код за ЄДРПОУ 37243279
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ вул. Саксаганського, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0442061549 0442061507
5. Електронна поштова адреса andrijchuk@pzcu.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації pzcu.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято в.о. голови Правління І.О. Марченко 
від 02.04.2018 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу в.о. голови 
Правління І.О. Марченко від 02.04.2018 № 305-к.

Посадова особа Капузо Сергій Георгійович (паспорт: серія МЕ номер 
299424 виданий 10.06.2003 р. Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Ки-
єві), яка займала посаду Заступник голови правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
Станом на 03.04.2018 призначень на посаду замість звільненої особи у 

Товаристві не має.

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 «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА 
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», Код 
за ЄДРПОУ 00220285, адреса: Харківська обл., 61001, м. Харкiв, вул. Конє-
ва, 21, тел.: (057) 730-43-02

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 04.04.2018

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма Консалтинг Право Аудит», Код за 
ЄДРПОУ 37367752

5. Інформація про загальні збори: 
19.04.2017 проведено річні загальні збори. 

Питання порядку денного:
1. Обрання Голови щорiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв. 
2. Обрання лiчильної комiсiї щорiчних (чергових) загальних зборiв 

акцiонерiв.
3. Обрання голови лiчильної комiсiї щорiчних (чергових) загальних зборiв 

акцiонерiв.
4. Обрання Секретаря щорiчних (чергових) загальних зборiв 

акцiонерiв. 
5. Прийняття рiшення з питань порядку проведення зборiв. 
6. Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу у 2016 роцi. Визначення 

основних напрямкiв дiяльностi акцiонерного товариства.
7. Звiт Правлiння Товариства про роботу в 2016 роцi та перспективи 

розвитку в 2017 роцi.
8. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу в 2016 роцi.
9. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi.
10. Затвердження висновкiв аудитора (аудиторської компанiї) за резуль-

татами розгляду аудиторського звiту за 2016 рiк.
11. Прийняття рiшень за результатами розгляду звiтiв Правлiння, На-

глядової Ради та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 
12. Заверждення рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
13. Про розподiл прибутку за 2016 рiк, плановий розподiл прибутку на 

2017 рiк.
14. Про виплату дивiдендiв за 2016 рiк.
15. Про внесення змiн у Статут Товариства.
16. Про внесення змiн у Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, 

Правлiння та Ревiзiйну комiсiю.
17. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 

Ради.
18. Про обрання членiв Наглядової ради.
19. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi будуть 

укладатись з членами Наглядової ради, визначення розмiру їх винагороди.
20. Обрання уповноваженого представника на пiдписання договорiв з 

членами Наглядової ради.
21. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної 

комiсiї.

22. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
23. Про затвердження особи, вiдповiдальної за реєстрацiю Статуту То-

вариства в новiй редакцiї. За результатами розгляду питань порядку денно-
го були прийнятi наступнi рiшення:

1. Обрати головою зборiв Левандовського А.С.2. Обрати лiчильну комiсiю 
у складi 4-х осiб та затвердити персональний склад лiчильної комiсiї: Шепiль 
Тетяна Енверiвна, Коргун Ярослав Юрiйович, Смирнов Олександр Олек-
сандрович, Москаленко Тетяна Єгорiвна.

3. Обрати Шепiль Т.Е. головою лiчильної комiсiї.
4. Обрати секретарем зборiв Ендальцеву Н.М.
5. Затвердити наступний порядок зборiв (регламент): - по всiм питанням - 

до 5 хв.; - Голосування з питань порядку денного зборiв проводити з вико-
ристанням бюлетенiв для голосування; - Питання, зауваження, пропозицiї 
по доповiдям передавати в письмовiй формi в президiю через секретаря.

6. Звiт правлiння Наглядової Ради Товариства про роботу в 2016 роцi 
затвердити.

7. Звiт правлiння про результати дiяльностi ПАТ за 2016 р. затвердити.
8. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2016 р. затвердити.
9. Висновки за результатами розгляду аудиторского звiту Товаривства 

за 2016 рiк затвердити.
10. Визнати: - роботу правлiння ПАТ у 2016 р. задовiльною; - роботу 

наглядової ради ПАТ у 2016 р. задовiльною; - роботу ревiзiйної комiсiї  
ПАТ у 2016 р. задовiльною.

11. Рiчний звiт та баланс товариства за 2016 р., складений за вимогами 
мiжнародних стандартiв та аудиторський висновок АФ «Консалтинг Право 
Аудит» затвердити.

12. Прибуток Товариства за 2016 р. розподiлити наступним чином: 5% 
вiд прибутку в резервний фонд, а 95% - фонд розвитку пiдприємства. 

13. Дивiденди за 2016 рiк не нараховувати та не виплачувати.
14. Затвердити змiни до Статуту Товариства.
15. Затвердити Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння 

та Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї.
16. Припинити повноваження членiв Наглядової ради: - Левандов-

ський А.С.- голова наглядової ради; - Александрук В.В. - член наглядової 
ради; - Обiход Л.М.- член наглядової ради; - Суслова С.О.- член наглядової 
ради; - Савчук М.В.- член наглядової ради.

17. Обрати наглядову раду у складi 5 осiб та затвердити персональний 
склад: - Левандовський Анатолiй Станiславович; - Александрук Вiталiй 
Васильович; - Обiход Лiдiя Миколаївна; - Суслова Свiтлана Олегiвна; - Сав-
чук Михайло Володимирович.

18. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi будуть уклада-
тися з головою та членами наглядової ради.

19. Доручити пiдписати головi правлiння ПАТ Бєженко А.О. цивiльно-
правовi договори з головою та членами наглядової ради.

20. З 19.04.2017 р. припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної 
комiсiї у складi: - Андреєва Т.П. - голова ревiзiйної комiсiї; - Захарченко Г.М.- 
член ревiзiйної комiсiї; - Цоцорiна I.В.- член ревiзiйної комiсiї.

21. Обрати ревiзiйну комiсiю у складi 3-х осiб та затвердити персональ-
ний склад: - Андреєва Тетяна Петрiвна; - Захарченко Ганна Михайлiвна; - 
Цоцорiна Iрина Вячеславiвна.

22. Затвердити вiдповiдальним за реєстрацiю Статуту Товариства в новiй 
редакцiї - Голову Правлiння Бєженка Андрiя Олександровича. 

Нiяких пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило.
6. Інформація про дивіденди: Дивiденди за 2016 рiк не нараховувались 

та не сплачувались, а питання нарахування дивiдендiв за 2017 рiк буде роз-
глядатись на загальних зборах акцiонерiв, призначених на 17.04.2018 р.

ПУбЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИй НАУКОВО-дОСЛiдНИй  
ТА КОНСТРУКТОРСЬКИй iНСТИТУТ ХiмiчНОГО мАШИНОбУдУВАННЯ»

ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «дЕРЖАВНА ПРОдОВОЛЬчО-ЗЕРНОВА 
КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
i. Загальні відомості: Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБIНАТ «ПРИДНIПРОВСЬКИЙ» .2. Код за 
ЄДРПОУ: 01528186. 3. Місцезнаходження: 49051, м. Днiпро, 
вул. Журналiстiв, 15. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0562 27-70-86. 5. 
Електронна поштова адреса: zlagoda@emitinfo.com. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: zlagoda.emitinfo.com. 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення: 1.Найменування уповноваженого органу емiтента, 
який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб - рiшення Наглядо-
вої Ради пiдприємства (протокол б/н ); дата прийняття рiшення - 04.04.2018р.; 
змiст такого рiшення iз зазначенням пiдстав - на пiдставi поданої пропозицiї 
голови Наглядової ради Веретенникова А.В. про припинення повноважень 
та обрання Голови та Членiв правлiння було прийняте рiшення Наглядової 
Ради пiдприємства про припиненння повноважень Голови Правлiння Кiрiї 
Олени Кирилiвни; iнформацiя про посадову - Кiрiя Олена Кирилiвна , на 
розкриття паспортних данних особа згоди не надала; повна назва посади з 
якої звiльнено (припинення повноважень) таку особу – Голова Правлiння; 
розмiр пакета акцiй - 0.0007% в статутному капiталi емiтента; обґрунтуван-
ня змiн у персональному складi посадових осiб - у зв'язку з приведенням 
строкiв Голови та Членiв правлiння Товариства у вiдповiднiсть було прий няте 
рiшення про переобрання всiх Членiв Правлiння на наступний термiн. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Особа пере-
бувала на посадi з 28.02.2013р. по 04.04.2018р.

2.Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення 
про змiну складу посадових осiб - рiшення Наглядової Ради пiдприємства 
(протокол б/н); дата прийняття рiшення - 04.04.2018р.; змiст такого рiшення із 
зазначенням підстав – на пiдставi поданої пропозицiї голови Наглядової ради 
Веретенникова А.В. про припинення повноважень та обрання Голови та Членiв 
правлiння було прийняте рiшення Наглядової Ради пiдприємства про обрання 
Члена Правлiння Кiрiї Олени Кирилiвни; iнформацiя про посадову особу – Кiрiя 
Олена Кирилiвна , на розкриття паспортних данних особа згоди не надала; 
повна назва посади, на яку обрано таку особу - Член Правлiння; розмiр паке-
та акцiй - 0.0007% в статутному капiталi емiтента; обґрунтування змiн у пер-
сональному складi посадових осіб - у зв'язку з приведенням строкiв Голови та 
Членiв правлiння Товариства у вiдповiднiсть було прийняте рiшення про об-
рання Голови та всiх Членiв Правлiння на наступний термiн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Посадову особу призна-
чено на строк з 04.04.2018 року на безстроковий термiн, за останнi п’ять рокiв 
обiймав посаду Голова Правлiння ПрАТ «Комбiнат «Приднiпровський».

3.Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення 
про змiну складу посадових осiб - рiшення Наглядової Ради пiдприємства 
(протокол б/н); дата прийняття рiшення - 04.04.2018р.; змiст такого рiшення 
iз зазначенням пiдстав – на пiдставi поданої пропозицiї голови Наглядової 
ради Веретенникова А.В. про припинення повноважень та обрання Голови 
та Членiв правлiння було прийняте рiшення Наглядової Ради пiдприємства 
про призначення Голови Правлiння Кiрiї Олени Кирилiвни; iнформацiя про 
посадову особу – Кiрiя Олена Кирилiвна , на розкриття паспортних данних 
особа згоди не надала; повна назва посади, на яку призначено таку особу - 
Голова Правлiння; розмiр пакета акцiй - 0.0007% в статутному капiталi 
емiтента; обґрунтування змiн у персональному складi посадових осіб - у 
зв'язку з приведенням строкiв Голови та Членiв правлiння Товариства у 
вiдповiднiсть було прийняте рiшення про обрання всiх Членiв Правлiння та 
призначення Голови Правлiння на наступний термiн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Посадову особу призначено на 
строк з 04.04.2018 року на безстроковий термiн, за останнi п’ять рокiв 
обiймав посаду Голова Правлiння ПрАТ «Комбiнат «Приднiпровський».

4.Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про 
змiну складу посадових осiб - рiшення Наглядової Ради пiдприємства (протокол 
б/н ); дата прийняття рiшення - 04.04.2018р.; змiст такого рiшення iз зазначенням 
пiдстав - на пiдставi поданої пропозицiї голови Наглядової ради Веретеннико-
ва А.В. про припинення повноважень та обрання Голови та Членiв правлiння 
було прийняте рiшення Наглядової Ради пiдприємства про припинення повно-
важень Члена Правлiння Бруслинець Юлiї Валерiївни; iнформацiя про посадо-
ву особу - Бруслинець Юлiя Валерiївна, на розкриття паспортних данних особа 
згоди не надала; повна назва посади з якої звiльнено (припинення повноважень) 
таку особу – Член Правлiння; розмiр пакета акцiй - 0% в статутному капiталi 
емiтента; обґрунтування змiн у персональному складі посадових осіб - у зв'язку 
з приведенням строкiв Голови та Членiв правлiння Товариства у вiдповiднiсть 
було прийняте рiшення про припинення повноважень та обрання всiх Членiв 
Правлiння на наступний термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутнi. Особа перебувала на посадi з 26.12.2014р. по 04.04.2018р.

5.Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про 
змiну складу посадових осiб - рiшення Наглядової Ради пiдприємства (прото-
кол б/н); дата прийняття рiшення - 04.04.2018р.; змiст такого рiшення iз зазна-
ченням пiдстав – на пiдставi поданої пропозицiї голови Наглядової ради Вере-
тенникова А.В. про припинення повноважень та обрання Голови та Членiв 
правлiння було прийняте рiшення Наглядової Ради пiдприємства про обрання 

Члена Правлiння Бруслинець Юлiї Валерiївни; iнформацiя про посадову осо-
бу – Бруслинець Юлiя Валерiївна, на розкриття паспортних данних особа згоди 
не надала; повна назва посади, на яку обрано таку особу - Член Правлiння; 
розмiр пакета акцiй - 0% в статутному капiталi емiтента; обґрунтування змiн у 
персональному складi посадових осiб - у зв'язку з приведенням строкiв Голови 
та Членiв правлiння Товариства у вiдповiднiсть було прийняте рiшення про об-
рання Голови та всiх Членiв Правлiння на наступний термiн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi .Посадову особу призна-
чено на строк з 04.04.2018 року на безстроковий термiн, за останнi п’ять рокiв 
обiймав посади: 03.05.2012р. - 23.12.2014 р. заступник головного бухгалтера 
ПАТ «Комбiнат «Приднiпровський», 26.12.2014 - головний бухгалтер 
ПАТ «Комбiнат «Приднiпровський». 

6.Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення 
про змiну складу посадових осiб - рiшення Наглядової Ради пiдприємства 
(протокол б/н ); дата прийняття рiшення - 04.04.2018р.; змiст такого рiшення 
iз зазначенням пiдстав - на пiдставi поданої пропозицiї голови Наглядової 
ради Веретенникова А.В. про припинення повноважень та обрання Голови 
та Членiв правлiння було прийняте рiшення Наглядової Ради пiдприємства 
про припинення повноважень Члена Правлiння Лiснюк Сергiя Леонiдовича; 
iнформацiя про посадову особу - Лiснюк Сергiй Леонiдович, на розкриття 
паспортних данних особа згоди не надала; повна назва посади з якої 
звiльнено (припинення повноважень) таку особу – Член Правлiння; розмiр 
пакета акцiй - 0% в статутному капiталi емiтента; обґрунтування змiн у 
персональному складi посадових осiб - у зв'язку з приведенням строкiв 
Голови та Членiв правлiння Товариства у вiдповiднiсть було прийняте 
рiшення про припинення повноважень та обрання всiх Членiв Правлiння на 
наступний термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутнi. Особа перебувала на посадi з 26.12.2014р. по 04.04.2018р.

7.Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення 
про змiну складу посадових осiб - рiшення Наглядової Ради пiдприємства 
(протокол б/н); дата прийняття рiшення - 04.04.2018р.; змiст такого рiшення iз 
зазначенням пiдстав – на пiдставi поданої пропозицiї голови Наглядової ради 
Веретенникова А.В. про припинення повноважень та обрання Голови та Членiв 
правлiння було прийняте рiшення Наглядової Ради пiдприємства про обрання 
Члена Правлiння Лiснюк Сергiя Леонiдовича; iнформацiя про посадову осо-
бу – Лiснюк Сергiй Леонiдович, на розкриття паспортних данних особа згоди 
не надала; повна назва посади, на яку обрано таку особу - Член Правлiння; 
розмiр пакета акцiй - 0% в статутному капiталi емiтента; обґрунтування змiн у 
персональному складi посадових осiб - у зв'язку з приведенням строкiв Голо-
ви та Членiв правлiння Товариства у вiдповiднiсть було прийняте рiшення про 
обрання Голови та всiх Членiв Правлiння на наступний термiн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi .Посадову особу призна-
чено на строк з 04.04.2018 року на безстроковий термiн, за останнi п’ять рокiв 
обiймав посади: 25.08.10р. - 01.03.12р. переведен на посаду головного 
iнженера АВК. 02.07.12р. прийнят начальником МНД (монтажно-налагоджена 
дiльниця) ПАТ «Комбiнат «Приднiпровський» 03.12.14р. переведен на посаду 
технiчного директора ПрАТ «Комбiнат «Приднiпровський».

8.Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення 
про змiну складу посадових осiб - рiшення Наглядової Ради пiдприємства 
(протокол б/н ); дата прийняття рiшення - 04.04.2018р.; змiст такого рiшення 
iз зазначенням пiдстав - на пiдставi поданої пропозицiї голови Наглядової 
ради Веретенникова А.В. про припинення повноважень та обрання Голови 
та Членiв правлiння було прийняте рiшення Наглядової Ради пiдприємства 
про припинення повноважень Члена Правлiння Макаренко Андрiя 
Леонiдовича; iнформацiя про посадову особу - Макаренко Андрiй Леонiдович, 
на розкриття паспортних данних особа згоди не надала; повна назва по-
сади з якої звiльнено (припинення повноважень) таку особу – Член 
Правлiння; розмiр пакета акцiй - 0% в статутному капiталi емiтента; 

обґрунтування змiн у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з 
приведенням строкiв Голови та Членiв правлiння Товариства у вiдповiднiсть 
було прийняте рiшення про припинення повноважень та обрання всiх Членiв 
Правлiння на наступний термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутнi. Особа перебувала на посадi з 28.02.2013р. по 04.04.2018р. 

9.Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення 
про змiну складу посадових осiб - рiшення Наглядової Ради пiдприємства 
(протокол б/н); дата прийняття рiшення - 04.04.2018р.; змiст такого рiшення 
iз зазначенням пiдстав – на пiдставi поданої пропозицiї голови Наглядової 
ради Веретенникова А.В. про припинення повноважень та обрання Голови 
та Членiв правлiння було прийняте рiшення Наглядової Ради пiдприємства 
про обрання Члена Правлiння Макаренко Андрiя Леонiдовича; iнформацiя 
про посадову особу – Макаренко Андрiй Леонiдович, на розкриття паспорт-
них данних особа згоди не надала; повна назва посади, на яку обрано таку 
особу - Член Правлiння; розмiр пакета акцiй - 0% в статутному капiталi 
емiтента; обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - у 
зв'язку з приведенням строкiв Голови та Членiв правлiння Товариства у 
вiдповiднiсть було прийняте рiшення про обрання Голови та всiх Членiв 
Правлiння на наступний термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутнi. Посадову особу призначено на строк з 04.04.2018 
року на безстроковий термiн, за останнi п’ять рокiв обiймав посади: ВАТ «АК 

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОмбiНАТ «ПРИдНiПРОВСЬКИй»
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«Комбiнат «Приднiпровський», зам.начальника вiддiлу збуту. На теперешнiй 
час: ПрАТ «Комбiнат «Приднiпровський» начальник вiддiлу збуту.

10.Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення 
про змiну складу посадових осiб - рiшення Наглядової Ради пiдприємства 
(протокол б/н ); дата прийняття рiшення - 04.04.2018р.; змiст такого рiшення 
iз зазначенням пiдстав - на пiдставi поданої пропозицiї голови Наглядової 
ради Веретенникова А.В. про припинення повноважень та обрання Голови 
та Членiв правлiння було прийняте рiшення Наглядової Ради пiдприємства 
про припинення повноважень Члена Правлiння Швець Галини Степанiвни; 
iнформацiя про посадову особу - Швець Галина Степанiвна, на розкриття 
паспортних данних особа згоди не надала; повна назва посади з якої 
звiльнено (припинення повноважень) таку особу – Член Правлiння; розмiр 
пакета акцiй – 0,0007% в статутному капiталi емiтента; обґрунтування змiн 
у персональному складi посадових осiб - у зв'язку з приведенням строкiв 
Голови та Членiв правлiння Товариства у вiдповiднiсть було прийняте 
рiшення про припинення повноважень та обрання всiх Членiв Правлiння на 
наступний термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутнi. Особа перебувала на посадi з 28.02.2013р. по 04.04.2018р.

11.Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення 

про змiну складу посадових осiб - рiшення Наглядової Ради пiдприємства (про-
токол б/н); дата прийняття рiшення - 04.04.2018р.; змiст такого рiшення iз зазна-
ченням пiдстав такого рiшення – на пiдставi поданої пропозицiї голови Наглядо-
вої ради Веретенникова А.В. про припинення повноважень та обрання Голови 
та Членiв правлiння було прийняте рiшення Наглядової Ради пiдприємства про 
обрання Члена Правлiння Швець Галини Степанiвни; iнформацiя про посадову 
особу – Швець Галина Степанiвна, на розкриття паспортних данних особа згоди 
не надала; повна назва посади, на яку обрано таку особу - Член Правлiння; розмiр 
пакета акцiй - 0,0007% в статутному капiталi емiтента; обґрунтування змiн у 
персональному складi посадових осiб - у зв'язку з приведенням строкiв Голови 
та Членiв правлiння Товариства у вiдповiднiсть було прийняте рiшення про об-
рання Голови та всiх Членiв Правлiння на наступний термiн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Посадову особу призначено 
на строк з 04.04.2018 року на безстроковий термiн, за останнi п’ять рокiв обiймав 
посади: ВАТ «АК «Комбiнат «Приднiпровський», головний технолог. На теперешнiй 
час: ПрАТ «Комбiнат «Приднiпровський» начальник виробництва.

iii. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова Правлiння  Кiрiя Олена Кирилiвна 05.04.2018

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
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 у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «5-й КИЇВ-
СЬКИй АВТОРЕмОНТНИй 
ЗАВОд», 22889913, 03151 м. Київ 
просп. Повiтрофлотський, 64, 
044 243-44-02

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

05.04.2018р.

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

http://5karz.emitents.net.ua/ua/

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
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 у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
дОСЛiдНИй iНСТИТУТ З 
ТЕХНОЛОГiЇ i мЕХАНiЗАЦiЇ 
мОНТАЖНИХ РОбiТ 
«НдiмЕХмОНТАЖ», 01411515, 
03118 м. Київ Голосiївський р-н м. Київ 
вул. Козацька,118, (044) 257-03-04

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

05.04.2018р.

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

http://ndimechmontazh.informs.net.ua/

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 
«Елопак-Фастів»

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

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

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішен-
ня про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
3 квітня 2018 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про 

надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: додаткової угоди 
до договору купівлі-продажу № 04EF/15 від 12.12.2014 року, укладеного між 
продавцем компанією «Elopak AS» (Норвегія) і покупцем Приватним акціо-
нером «Елопак-Фастів» на збільшення попередньої суму договору на 
3 000 000 Евро (96650 тис.грн.), що становить 19,876% від вартості активів 
Товариства за даними річної звітності за 2017 рік. Загальна сума договору 
становитиме 6 000 000 Евро.

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

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

2. Голова Правління  Гаврилюк К.Я.
04.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛОПАК-ФАСТІВ»

дО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ПрАТ «Номінал»

Приватне акціонерне товариство «Номінал» повідомляє про до-
повнення порядку денного чергових загальних зборів акціонерів (над-
рукованого у № 52 «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку» від 16 березня 2018 року), що скликаються 17 квітня 
2018 року, новим питанням: 

10. Про надання дозволу на відчуження частини нерухомого майна, 
що належить ПрАТ «Номінал», а саме енергоблок.

 Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НОмІНАЛ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АЛЬФА-БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 23494714
3. Місцезнаходження: 01001 м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 490 46 00 , 044 490 46 01
5. Електронна поштова адреса: mail@alfabank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://alfabank.ua/ru/investor-relations/
documents

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення
03.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради 

шляхом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» виключено зі складу 
Спостережної ради банку Шведлера Мартіна (паспорт: 45 02 626366, виданий 
Паспортним столом №1 УВС «Коньково» м.Москва 25.02.2002 року).

Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостереж-
ної ради банку Шведлера Мартіна є рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Шведлер Мартін до виключення зі складу Спостережної ради працював 
на посаді Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 28.12.2017 року 
(3 місяці).

На посаду, яку займав Шведлер Мартін в складі Спостережної ради 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено.

Шведлер Мартін не має непогашених судимостей за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Шведлер Мартін часткою в статутному капіталі ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не 
володіє.

03.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Альфа-Банк» Шведлера Мартіна (паспорт: P 7328703, ви-
даний P 7328703 року, Муніципальною радою Відня MВA 19) призначено Голо-
вою Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»

Пана Шведлера Мартіна призначено Головою Спостережної Ради в зв'язку 
з виробничою необхідністю.

Шведлер Мартін до призначення Головою Спостережної Ради працював 
на наступних посадах:

Голова Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» з 28.12.2018 по теперішній 
час.

Fuji Bank, Заступник директора, з 01.10.1995 по 30.02.1996;
CIBC, Директор, з 01.03.1996 по 30.06.1999;
Raiffeisen Bank International, Генеральний директор/ Член правління, з 

01.04.2002 по 30.06.2014;
Lazard Freres, Головний консультант, з 15.02.2015 по перішній час
Шведлер Мартін призначений на посаду строком на 3 роки.
Пан Шведлер Мартін непогашених судимостей за корисливі та посадові 

злочини не має. Пан Шведлер Мартін часткою в статутному капіталі 
ПАТ «Альфа-Банк» не володіє. Шведлер Мартіна призначений до складу 
Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» як 
незалежний Голова Спостережної ради

03.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради 
шляхом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» виключено зі складу 
Спостережної ради банку Авена Петра Олеговича (паспорт: 45 02 678557, 
виданий ВВС «Крилатське» м. Москви, 06.04.2002).

Підставою для прийняття рішення про виключено зі складу Спостережної 
ради банку Авена Петра Олеговича є рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Авен Петро Олегович до виключення зі складу Спостережної ради пра-
цював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 03.08.2011 
року (6 років і 7 місяців).

На посаду, яку займав Авен Петро Олегович в складі Спостережної ради 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено. Авен Петро Олегович не має не-
погашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у 
сфері господарської, службової діяльності. Авен Петро Олегович в статутно-
му капіталі ПАТ «АЛЬФА-БАНК» опосередковано володіє 11,17%.

03.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» Авена Петра Олеговича Олеговича (пас-
порт: 45 02 678557, виданий ВВС «Крилатське» м. Москви, 06.04.2002) 
призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства 
«Альфа-Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів 

Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Пана Авена Петра Олеговича призначено Членом Спостережної Ради в 

зв'язку з переобранням на новий строк.
Авен Петро Олегович до призначення Членом Спостережної Ради займав 

наступні посади:
- Голова Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» з 03.08.2011 по 28.12.2017;
- Член Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» з 28.12.2017 по 03.04.2018.
Авен Петро Олегович призначений на посаду строком на 3 роки.
Пан Авен Петро Олегович непогашених судимостей за корисливі та по-

садові злочини не має. Пан Авен Петро Олегович в статутному капіталі 
ПАТ «Альфа-Банк» опосередковано володіє 11,17%.. Авен Петро Олегович 
призначений до складу Спостережної Ради Публічного акціонерного товари-
ства «Альфа-Банк» як представник акціонера  - компанії ABH Ukraine Limited

03.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради 
шляхом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» виключено зі складу 
Спостережної ради банку Архіпова Іллю Валерійовича (паспорт:  
45 02 626366, виданий Паспортним столом №1 УВС «Коньково» м.Москва 
25.02.2002 року).

Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостереж-
ної ради банку Архіпова Іллі Валерійовича є рішення загальних зборів акціо-
нерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Архіпов Ілля Валерійович до виключення зі складу Спостережної ради 
працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 
31.03.2017 року (1 рік).

На посаду, яку займав Архіпов Ілля Валерійович в складі Спостережної 
ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено.

Архіпов Ілля Валерійович не має непогашених судимостей за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової 
діяльності. Архіпов Ілля Валерійович часткою в статутному капіталі 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не володіє.

03.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» Архіпова Іллю Валерійовича (паспорт: 
45 02 626366, виданий Паспортним столом №1 УВС «Коньково» м. Москва 
25.02.2002 року) року призначено Членом Спостережної Ради Публічного 
акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»

Пана Архіпова Іллю Валерійовича призначено Членом Спостережної Ради 
в зв'язку з переобранням на новий строк.

Архіпов Ілля Валерійович до призначення Членом Спостережної Ради 
займав наступні посади:

- член Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» з 31.03.2017 по теперішній 
час;

- Радник в ПАТ «Альфа-Банк» з 15.04.2016 по 31.03.2017;
- Член Спостережної ради в ПАТ «Ренесанс Кредит» з 11.03.2011 по 

19.07.2016;
- Член Спостережної Ради в ПАТ «ПУМБ» з 22.04.2010 по 05.10.2015;
- Директор СКМ Едвайзорс (ЮК) Лімітед, Сполучене Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії (SCM Advisors (UK) Limited) з 31.10.2012 по 
30.04.2016;

- Член Наглядової Ради в ТОВ «Медіа Група Україна» з 01.01.2013 по 
11.04.2016;

- Голова Наглядової Ради в ТОВ «Лайфселл» з 28.11.2005 по 
10.07.2015;

- Директор в АТ «Євроазія Б.В» з 28.11.2005 по 28.11.2005.
Архіпов Ілля Валерійович призначений на посаду строком на 3 роки.
Пан Архіпов Ілля Валерійович непогашених судимостей за корисливі та 

посадові злочини не має. Пан Архіпов Ілля Валерійович часткою в статут-
ному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Архіпов Ілля Валерійович призначений до складу Спостережної Ради 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» як представник акціоне-
ра - компанії ABH Ukraine Limited

03.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради 
шляхом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» виключено зі складу 
Спостережної ради банку Бакстера Ендрю Джона (паспорт: РM M00175290, 
виданий відділом внутрішніх справ 30.03.2016 року).

Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостереж-
ної ради банку Бакстера Ендрю Джона є рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Бакстер Ендрю Джон до виключення зі складу Спостережної ради пра-
цював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 07.02.2017 
року (1 рік і 1 місяць).

На посаду, яку займав Бакстер Ендрю Джон в складі Спостережної ради 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено. Бакстер Ендрю Джон не має не-
погашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у 
сфері господарської, службової діяльності. Бакстер Ендрю Джон часткою в 
статутному капіталі ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не володіє.

ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-бАНК»



№66, 5 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

35

03.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Альфа-Банк» Бакстера Ендрю Джона (паспорт: РM M00175290, 
виданий відділом внутрішніх справ 30.03.2016 року) призначено Членом Спо-
стережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»

Пана Бакстера Ендрю Джона призначено Членом Спостережної Ради в 
зв'язку з переобранням на новий строк.

Бакстер Ендрю Джон до призначення Членом Спостережної Ради пра-
цював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».

Бакстер Ендрю Джон призначений на посаду строком на 3 роки.
Пан Бакстер Ендрю Джон непогашених судимостей за корисливі та по-

садові злочини не має. Пан Бакстер Ендрю Джон часткою в статутному ка-
піталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє. Бакстер Ендрю Джон призначений до 
складу Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-
Банк» як представник акціонера - компанії ABH Ukraine Limited

03.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради 
шляхом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» виключено зі складу 
Спостережної ради банку Карімова Ільдара Альфредовича (паспорт:  
45 08 765932,виданий ВВС району Митіно УВС СЗАО м.Москви, код підроз-
ділу 772-087 , 10.11.2006 р.).

Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостереж-
ної ради банку Карімова Ільдара Альфредовича є рішення загальних зборів 
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»

Карімов Ільдар Альфредович до виключення зі складу Спостережної ради 
працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 
29.04.2005 року (12 років 11 місяців).

На посаду, яку займав Карімов Ільдар Альфредович в складі Спостереж-
ної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено.

Карімов Ільдар Альфредович не має непогашених судимостей за зло-
чини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службо-
вої діяльності. Карімов Ільдар Альфредович часткою в статутному капіталі 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не володіє.

03.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» Карімова Ільдара Альфредовича (паспорт: 
45 08 765932,виданий ВВС району Митіно УВС СЗАО м.Москви, код підроз-
ділу 772-087 , 10.11.2006 р.) призначено Членом Спостережної Ради Публіч-
ного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»

Пана Карімова Ільдара Альфредовича призначено Членом Спостережної 
Ради в зв'язку з переобранням на новий строк.

Карімова Ільдара Альфредовича до призначення Членом Спостережної 
Ради працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».

Карімов Ільдар Альфредович призначений на посаду строком на 3 роки.
Пан Карімов Ільдар Альфредович непогашених судимостей за корисливі 

та посадові злочини не має. Пан Карімов Ільдар Альфредович часткою в ста-
тутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє. Карімов Ільдар Альфредович 
призначений до складу Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства 
«Альфа-Банк» як представник акціонера - компанії ABH Ukraine Limited

03.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради шляхом 
кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Альфа-Банк» виключено зі складу Спостережної ради 
банку Галієва Ернеста Едуардовича (паспорт: МК 350534, виданий МВМ Дзер-
жинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 06.12.1996 року).

Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостереж-
ної ради банку Галієва Ернеста Едуардовича є рішення загальних зборів 
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Галієв Ернест Едуардович до виключення зі складу Спостережної ради 
працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 
28.04.2010 року (7 років 11 місяців).

На посаду, яку займав Галієв Ернест Едуардович в складі Спостережної 
ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено.

Галієв Ернест Едуардович не має непогашених судимостей за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової 
діяльності. Галієв Ернест Едуардович часткою в статутному капіталі 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не володіє.

03.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» Галієва Ернеста Едуардовича (паспорт: 
МК 350534, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській 
області 06.12.1996 року) призначено Членом Спостережної Ради Публічного 
акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»

Пана Галієва Ернеста Едуардовича призначено Членом Спостережної 
Ради в зв'язку з переобранням на новий строк.

Галієв Ернест Едуардович до призначення Членом Спостережної Ради 
працював на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».

Галієв Ернест Едуардович призначений на посаду строком на 3 роки.
Пан Галієв Ернест Едуардович непогашених судимостей за корисливі та 

посадові злочини не має. Пан Галієв Ернест Едуардович часткою в статут-
ному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє. Галієв Ернест Едуардович 
призначений до складу Спостережної Ради Публічного акціонерного товари-
ства «Альфа-Банк» як незалежний член Спостережної ради

03.04.2018 року у зв'язку із переобранням складу Спостережної ради 
шляхом кумулятивного голосування рішенням загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» виключено зі складу 
Спостережної ради банку Сантдасані Нареша (паспорт: Z2736686, виданий 
11.11.2013 року).

Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Спостереж-
ної ради банку Сантдасані Нареша є рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Сантдасан Нареш до виключення зі складу Спостережної ради працював 
на посаді Члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 28.12.2017 року 
(3 місяці). На посаду, яку займав Сантдасані Нареш в складі Спостережної 
ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено. Сантдасані Нареша не має 
непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини 
у сфері господарської, службової діяльності. Сантдасані Нареш часткою в 
статутному капіталі ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не володіє.

03.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» Сантдасані Нареша (паспорт: Z2736686, 
виданий 11.11.2013 року) призначено Членом Спостережної Ради Публічно-
го акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»

Пана Сантдасані Нареша призначено Членом Спостережної Ради в 
зв'язку з виробничою необхідністю.

Сантдасані Нареш до призначення Членом Спостережної Ради працював 
на наступних посадах:

28.12.2017 - Член Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» по теперішній час
2005 - жовтень 2017 Альфа-Банк (Російська Федерація) - Директор з 

ризику у роздрібному кредитуванні
2004-2005 HSBC (МЕ- Близький Схід: ОАЕ, Катар, Бахрейн, Йорданія, 

Єгипет, Оман,
Ліван) - голова департаменту з питань ризику роздрібного кредитування
2002-2004 рр. Національний банк Кувейту - Начальник департаменту з 

питань банківських продуктів
1999-2002 рр. HSBC (Індія) - Голова департаменту з питань споживчого 

ризику
1996-1998 рр. Standard Chartered Bank (головний регіональний колектор)
1994-1996 рр. Anagram Finance (керуючий відділенням) - відповідальний 

за фінансові результати відділення
Сантдасані Нареш призначений на посаду строком на 3 роки.
Пан Сантдасані Нареш непогашених судимостей за корисливі та посадо-

ві злочини не має. Пан Сантдасані Нареш часткою в статутному капіталі 
ПАТ «Альфа-Банк» не володіє. Сантдасані Нареш призначений до складу 
Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» як 
представник акціонера - компанії ABH Ukraine Limited

03.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» Мазепу Ігоря Олександровича (паспорт: 
СН 357504, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 05.12.1996 
року) призначено членом Спостережної Ради Публічного акціонерного това-
риства «Альфа-Банк».

Підставою для прийняття рішення є Рішення загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»

Пана Мазепу Ігоря Олександровича членом Спостережної Ради в зв'язку 
з виробничою необхідністю.

Мазепа Ігорь Олександрович до призначення членом Спостережної Ради 
працював на наступних посадах:

з 31.10.2016 по теперішній час - ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), член 
Наглядової Ради

з 26.08.2014 по 06.07.2016 - ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ 
БАНК УКРАЇНИ», (Україна), Член Наглядової Ради

з 14.07.2014 по 30.09.2014 - ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член Спо-
стережної Ради

з 09.04.2013 по теперішній час - ТОВ «СМРП «Динамо» (Україна), директор
з 17.11.2004 по 18.10.2016 - ТОВ «КОНКОРД КАПІТАЛ» (Україна), Гене-

ральний директор
Мазепу Ігоря Олександровича призначений на посаду строком на 3 роки.
Пан Мазепа Ігорь Олександрович непогашених судимостей за корисливі 

та посадові злочини не має. Мазепа Ігорь Олександрович часткою в статут-
ному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Мазепа Ігорь Олександрович призначений до складу Спостережної Ради 
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» як незалежний Член 
Спостережної ради

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  михайльо В.В.
04.04.2018
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ПРАТ «ФІРмА «НАФТОГАЗбУд» 
(ЄдРПОУ 01293961,місцезнаходження м. Львів, вул. Стрийська, 144)
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Фірма «Нафтогазбуд»
Mісце проведення Загальних зборів: 79026, м. Львів, вул. Стрий-

ська, 144, зал засідань товариства;
дата та час проведення Загальних зборів – 11 травня 2018 року о 

15 год. 00 хв.; 
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Загальних зборах – на 24 год. 05 травня 2018 року. 
Проект порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії. Проект рішення: Обрати Лічильну комі-
сію у запропонованому складі.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Проект рішення: 
Обрати запропоновані кандидатури Голови та секретаря зборів.

3. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Генерального директора. Проект рішення: Затвердити оголо-
шений звіт Генерального директора за 2017 рік

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Проект рішення: 
Затвердити оголошений звіт Наглядової ради за 2017 рік

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: 
Затвердити оголошений звіт Ревізійної комісії за 2017 рік

6. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Проект 
рішення: Затвердити оголошений річний звіт Товариства за 2017 рік

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. Проект рішення: 
Затвердити оголошений та запропонований порядок розподілу прибутку 
(покриття збитків) за 2017 рік.

8. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних 
правочинів. Проект рішення: Схвалити правочини укладені Товариством 
протягом 2017 року.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом року. Проект рішення: Надати по-
передню згоду на вчинення оголошених правочинів, які можуть вчиня-
тись Товариством протягом одного року.

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
затвердження його у новій редакції. Проект рішення: затвердити зміни та 
доповнення до Статуту шляхом прийняття нової редакції.

11. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товари-
ства. Проект рішення: затвердити зміни до внутрішніх положень Товари-
ства.

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради

13. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів 
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх вина-

городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради. Проект рішення: Обрати членів 
Наглядової ради, затвердити умови договорів

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії

15. Обрання Ревізійної комісії, затвердження умов договорів (конт-
рактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрак-
тів) з членами Ревізійної комісії Товариства. 

Порядок голосування: кумулятивне
час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних збо-

рах – 14 год. 00 хв.; час закінчення реєстрації акціонерів для участі 
у Загальних зборах – 14 год. 50 хв.; Для участі у зборах необхідно мати 
з собою паспорт,, доручення на право представляти інтереси акціонера 
чи групи акціонерів. Порядок участі та голосування на загальних зборах 
за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери корис-
туються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства» після отримання повідомлен-
ня про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного 
цим Законом. У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства» та статуту Товариства надає акціонерам можливість озна-
йомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного та з проектом рішення з питань порядку денного робочі дні 
з 9-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-15 по 13-00) за місцезнаходженням 
Товариства в приймальні Товариства. Адреса веб-сайту на якому можна 
ознайомитись з документами щодо порядку денного та проектами рі-
шень: http://naftogazbud.com.ua/. Телефон для довідок 0322633574, Від-
повідальна особа: Петрушак О.В.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

2017 2016
Усього активів 30 837 41 042
Основні засоби 10 587 12 497
Довгострокові фінансові інвестиції 1 242 1 242
Запаси 9 122 9 322
Сумарна дебіторська 
заборгованість

4 749 12 487

Грошові кошти та їх еквіваленти 285 709
Нерозподілений прибуток -70 847 - 56 523
Власний капітал -51 151 -36 611
Статутний капітал 5 370 5 370
Довгострокові зобов'язання - 528
Поточні зобов'язання 81 988 77 125
Чистий прибуток (збиток) -14 540 4 380

ПрАТ «Фірма «Нафтогазбуд»

Відомості про зміну складу посадових осіб 
ПРАТ «ФiРмА «НАФТОГАЗбУд» 

Код за ЄДРПОУ 01293961, місцезнаходження: 79026 Львiв Стрийська, 144
Міжміський код та телефон, факс (032)-263-35-74 (032)-263-01-50

28.03.2018 року – припинено повноваження Голови Наглядової ради 
Чахоян Едвард Левонович. Рiшення про припинення повноважень з 28 берез-
ня 2018 року, прийнято на засiданнi Наглядової Ради, протокол вiд 28 березня 
2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
згоди на розкриття паспортних даних не надавав. На посадi перебував з 
06.04.2017 року до 28.03.2018 року. Володіє часткою, що становить 9.8514% 
від статутному капіталу емітента. 28.03.2018 року – обрано Головою На-
глядової ради Гаврилову Тетяну Василiвну. Рiшення про обрання з 29.03.2018 
року прийнято на засiданнi Наглядової Ради, протокол вiд 28 березня 2018 
року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди 
на розкриття паспортних даних не надавала. Попередня посада член Нагля-
дової Ради ПрАТ (ПАТ) «Фiрма «Нафтогазбуд» протягом п’яти рокiв. Володіє 
часткою, що становить 9.6894% від статутному капіталу емітента. 
29.03.2018 року- припинено повноваження члена Наглядової ради Чахоян 
Едварда Левоновича, повноваження припинено вiдповiдно до п.1.ч.1 статтi 57 

Закону України «Про акцiонернi товариства» за власним бажанням особи. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на роз-
криття паспортних даних не надавав. На посадi перебував з 05.04.2017 року 
до 29.03.2018 року. Володіє часткою, що становить 9.8514% від статутно-
му капіталу емітента. 02.04.2018 року – припинено повноваження Гене-
рального директора Пончко Андрiя Ярославовича. Рiшення про припинення 
повноважень Генерального директора з 02 квiтня 2018 року прийнято Нагля-
довою Радою Товариства, протокол вiд 02 квiтня 2018 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття пас-
портних даних не надавав. На посадi перебував з 13.12.2016 року до 
02.04.2018 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 02.04.2018 
року- Призначено Генерального директора Чахоян Едварда Левоновича, 
Рiшення про призначення з 03 квiтня 2018 року Генерального директора при-
йнято Наглядовою Радою Товариства, протокол вiд 02 квiтня 2018 року. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття 
паспортних даних не надавав Попередня посада Голова Наглядової Ради 
ПАТ (ПрАТ) «Фiрма «Нафтогазбуд» протягом п’яти рокiв. Володіє часткою, 
що становить 9.8514% від статутному капіталу емітента.

ПрАТ «Фiрма «Нафтогазбуд»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Лада-Подiлля», 14147592 Хмель-
ницька обл., Хмельницький р-н, 29000, 
м. Хмельницький, вул.Трудова, 6 
(0382) 789000,

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

04.04.2018

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

http://lada-podoliya.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАдА-ПОдiЛЛЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУбЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"УКРСОЦбАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон 
та факс

+38 044 205 45 55 -

5. Електронна поштова 
адреса

report_stockmarket@ukrsotsbank.com

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

https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/

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

ii. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' (Протокол №23 вiд 30.03.2018) 

прийнято рiшення про схвалення проведення угод, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть, а саме: Предмет правочину - отримання мiжбанкiвського 
кредиту у сумi 390 000,00 тис.грн., дата залучення 10.01.2018, строк за-
лучення кредиту - 730 днiв, вiдсоткова ставка – 16,5 %. Заiнтересована 
сторона правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''АЛЬФА-
БАНК'' (код за ЄДРПОУ 23494714, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, 
вул. Десятинна, 4/6), як афiлiйована особа по вiдношенню до Ей-Бi-Ейч 
Холдiнгз С.А. (ABH Holdings S.A., реєстр. № B 151018 у Торговому реєстрi 
пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: Бульвар дю Прiнц Хенрi 3, 
Люксембург L-1724, Велике Герцогство Люксембург), який володiє 99,91% 
у статутному капiталi ПАТ ''УКРСОЦБАНК'' та 90,1% (опосередковано) у 
статутному капiталi ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Ринкова вартiсть майна або по-
слуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 390 000,00 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за данними 
фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 37 098 310 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПАТ «УКРСОЦБАНК» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2016 рiк): 1,05126%. Iншi iстотнi умови правочину 
вiдсутнi.

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 Свiтек Iван 
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.03.2018
(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 
ТОВАРИСТВО 
"ЗАПОРiЖТРАНСФОРмАТОР"

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(061)270-39-00 (061)270-30-83

5. Електронна поштова 
адреса

irina.shapovalova@ztr.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для 
розкриття інформації

www.ztr.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
30.03.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-

ди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є вне-
сення змiн до договору iпотеки об’єкта нерухомостi. Вартiсть правочину: 
929 тис. грн. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк складає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 
0.02%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 
статуту ПрАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, 
незалежно вiд розмiру правочину, якщо це стосується придбання або 
вiдчуження нерухомого майна.

30.03.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-
ди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є вне-
сення змiн до кредитного договору. Вартiсть правочину: 191113 тис. грн. 
Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 
рiк складає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 4.12%, але згiдноз 
положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» 
до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, 
якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 
100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.

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 Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) 

М.П.
(ініціали та прізвище керівника)

30.03.2018
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство "Одеський кабельний завод 
"Одескабель"

2. Код за ЄДРПОУ 05758730
3. Місцезнаходження 65013, м. Одеса, Миколаївська 

дорога 144
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 716-16-65 (048) 716-16-65
5. Електронна поштова адреса corp@odeskabel.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

http://05758730.smida.gov.ua

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

ii. Текст повідомлення
03.04.2018р. Наглядова рада ПАТ «Одескабель» прийняла рiшення 

про надання згоди на вчинення значного правочину та укладання 
вiдповiдного договору мiж ПАТ «Одескабель» та ТОВ «Костянтинiвський 
завод металургiйного обладнання» на придбання мiдної катанки на 
суму, яка не перевищує 260000 тис. грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Одескабель» за даними останьої рiчної 
фiнансової звiтностi 1072302 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) – 24,25%. Статутом ПАТ «Одескабель» не визначено до-
даткових критерiїв не передбачених законодавством для вiднесення 
правочину до значного.

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 Iоргачов Дмитро Васильович
(підпис)

М.П. 04.04.2018

ПУбЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 “ОдЕСЬКИй КАбЕЛЬНИй ЗАВОд “ОдЕСКАбЕЛЬ”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №66, 5 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

38

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУбЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВАПЛЕмСЕРВiС»

2. Код за ЄДРПОУ 00703167
3. Місцезнаходження 38782, Полтавська обл., Полтавський р-н, 

с. Горбанiвка, Миру, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0532) 633344 (0532) 633344

5. Електронна поштова 
адреса

plemservis@atrep.com.ua

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

http://poltavaplemservis.pl.ua

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

ii. Текст повідомлення
ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС» (надалi – емiтент) повiдомляє, що у 
зв’язку iз закiнченням 03.04.2018 року строку повноважень внесено змiни 
до складу посадових осiб, а саме:
припинено повноваження посадової особи Голови Правлiння емiтента: 
Громадянин України Грабко Валентин 
Анатолiйович (паспорт КН 354218, виданий Полтавським РВ УМВС Укра-
їни в Полтавськiй обл. 17.05.2005р.). 
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни 
у персональному складi посадових осiб 
обґрунтованi вимогами чинного законодавства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа перебувала на посадi з 03 квiтня 2015 року вiдповiдно 
до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
02.04.2015 року, оформленого Протоколом №1 вiд 02.04.2015 року За-
гальних зборiв акцiонерiв емiтента. 
припинено повноваження посадової особи Члена Правлiння емiтента: 
Громадянка України Коваленко Людмила Миколаївна (паспорт КО 
630677, виданий Великобагачанським РВ УМВС України в Полтавськiй обл. 
26.03.2007р.). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi ви-
могами чинного законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi з  
03 квiтня 2015 року вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента вiд 
02.04.2015 року, оформленого Протоколом №б/н вiд 02.04.2015 року На-
глядової ради емiтента.
ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС» (надалi – емiтент) повiдомляє, що за 
рiшенням Наглядової ради емiтента вiд 03.04.2018 року, оформленого 
Протоколом №б/н вiд 03.04.2018 року Наглядової ради емiтента, внесе-
но змiни до складу посадових осiб емiтента, а саме:
обрано посадову особу Голову Правлiння емiтента: Громадянин України 
Грабко Валентин Анатолiйович (паспорт КН 354218, виданий Полтавським РВ 
УМВС України в Полтавськiй обл. 17.05.2005р.). Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обґрунтованi вимогами чинного законодавства. Cтрок, на який призначено 
особу – 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п’яти рокiв – ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС», головний лiкар ветеринарної 
медицини; ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС», Голова Правлiння.
обрано посадову особу Члена Правлiння емiтента: Громадянка України 
Коваленко Людмила Миколаївна (паспорт КО 630677, виданий Велико-
багачанським РВ УМВС України в Полтавськiй обл. 26.03.2007р.). Поса-
дова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни у 
персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного 
законодавства. Cтрок, на який призначено особу – 3 (три) роки. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – 
ПАТ  «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС», провiдний зоотехнiк з оцiнки бугаїв за 
якiстю нащадкiв; ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС», член Правлiння.

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

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

2. Найменування посади Грабко Валентин Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
мАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІчНОмУ І СЕРВІСНОмУ ЗАбЕЗ-

ПЕчЕННЮ «ТРОСТЯНЕЦЬРАйАГРОТЕХСЕРВІС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню «Тростянець-
райагротехсервіс»

2. Код за ЄДРПОУ: 00902211
3. Місцезнаходження: 24300, Вінницька область, Тростянецький ра-

йон, смт.Тростянець, вулиця Наконечного 15, корпус А.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04343) 2-12-54
5. Електронна поштова адреса: par@00902211.pat.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.00902211.pat.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб.
ІІ. Текст повідомлення. Відповідно до рішення річних Загальних зборів 

акціонерів від 04.04.2018 року у зв’язку із закінченням терміну перебуван-
ня на посаді припинені повноваження Ревізора Товариства Цвігун Людми-
ли Дмитрівни, паспорт серії АА № 826207, виданий 22.10.1998 року Трос-
тянецьким РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 5 років і 
8  місяців, частка в статутному капіталі – 0%, розмір пакета акцій  - 0 грн.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 
04.04.2018 року обрана терміном на 3 роки Ревізор Товариства Цвігун Люд-
мила Дмитрівна, паспорт серії АА № 826207, виданий 22.10.1998 року 
Тростянецьким РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 
5-ти років займала посади: Ревізор ПрАТ по МТСЗ «Тростянецьрайагротех-
сервіс», пенсіонер, частка в статутному капіталі – 0%, розмір пакета акцій  - 
0 грн. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. 

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

2. Найменування посади Директор Гембар О.П. 04.04.2018 року.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню «Тростянець-
райагротехсервіс»

2. Код за ЄДРПОУ: 00902211
3. Місцезнаходження: 24300, Вінницька область, Тростянецький ра-

йон, смт.Тростянець, вулиця Наконечного 15, корпус А.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04343) 2-12-54
5. Електронна поштова адреса: par@00902211.pat.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.00902211.pat.ua.
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 1.Дата прийняття рішення: 04 квітня 

2018 року. 
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори 

акціонерів ПрАТ по МТСЗ «Тростянецьрайагротехсервіс». 
3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори 

приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством 
значних правочинів, в період з 04.04.2018 р. по 04.04.2019 р. (включно), вар-
тість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержан-
ня кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів 
та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських 
установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/
або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. 
договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов ’язань будь-яких 
третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відсту-
плення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу. 

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 12 000 тис.грн. 
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності 452 тис.грн. 
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартос-

ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках): 2654,8%. 

7. Загальна кількість голосуючих акцій 12801 шт; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у зборах – 11341 голос; кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» – 11341 голос; кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0. 

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

2. Найменування посади Директор Гембар О.П. 04.04.2018 року.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
i. Загальні відомості

1) Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИй РОбОчИй». 2) Код за ЄДРПОУ: 
02472200. 3) Місцезнаходження: 87515, місто маріуполь, проспект миру, 19. 
4) Міжміський код, телефон та факс: (0629) 52-66-42, (0629) 52-66-42.  
5) Електронна поштова адреса: red@pr.ua. 6) Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.pr.ua/akc/. 7) Вид особливої інформації: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ 

РОБОЧИЙ» (iдентифiкацiйний код 02472200, місцезнаходження: 87515, 
Донецька обл., м.Марiуполь, пр.Миру, 19) повідомляє, що 02.04.2018 р. від-
повідно до п. 17.8.8 Статуту Товариства Наглядова рада прийняла рішення 

про продовження з 01 квітня 2018 року до 02 квітня 2019 року (включно) 
термін повноважень Директора-головного редактора ПрАТ «Газета «Приа-
зовський робочий» Токарського Миколи Миколайовича (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних); розмір пакета акцій або 
частки, якою особа володіє в статутному капiталi емітента становить 0 від-
сотків; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор-
головний редактор ПрАТ «Газета «Приазовський робочий»; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв 
рішення - Наглядова рада; підстава – рішення Наглядової ради від 
02.04.2018 року.

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

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

2. Найменування посади: директор - головний редактор м.м.Токарсь кий

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИй РОбОчИй»

Річна інформація за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПУО, місцезнаходжен-
ня міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ», 
02132616, 73036, Херсонська обл., м.Херсон, вул. Університетьська,  

буд. 136, +38 0552 344 450
2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 03/04/2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.rmk.com.ua
:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХЕРСОНСЬКИй РЕмОНТНО-мОНТАЖНИй КОмбІНАТ»

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 ТОВАРИ-

СТВО «ХЕРСОНСЬКИй НАФТОПЕРЕРОбНИй ЗАВОд», код за ЄдРПОУ 
34785383, місцезнаходження: 73009, м.Херсон вул.Нафтовикiв, буд.52, 
тел. (0552)295120

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 02 квітня 2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію - www.kor.ks.ua 

директор  боріщук О.А.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИй НАФТОПЕРЕРОбНИй ЗАВОд»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента

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

РИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕН-
НЯ» 

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 використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.nzto.com.ua/emitent/ 
Вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емі-

тента.
2. Текст повідомлення

03.04.2018 року, на підставі рішення Наглядової ради Товариства, у 
складі посадових осіб емітента відбулися наступні зміни:

1. Припинено повноваження: Карнаух Ольга Миколаївна, паспорт АМ 
№ 827425 виданий 23.10.2001 року Ленінським РВУМВС України у Дні-
пропетровській області, член Правління ПрАТ «НЗТО», перебувала на 
посаді з 27.02.2017 року до 03.04.2018 року, частка, якою володіє в ста-
тутному капіталі емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в ста-
тутному капіталі емітента – 0 грн., повноваження припинено у зв’язку з 
необхідністю переобрання, підставою припинення повноважень є рі-
шення Наглядової ради Товариства від 03.04.2018 року, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Припинено повноваження: Зуєв Олексій Дмитрович, паспорт СЮ 
№ 107949 виданий 11.09.2008 року Мелітопольським МВ УМВС України 
в Запорізькій області, член Правління ПрАТ «НЗТО», перебував на по-
саді з 17.10.2017 року до 03.04.2018 року, частка, якою володіє в статут-
ному капіталі емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статут-
ному капіталі емітента – 0 грн., повноваження припинено у зв’язку з 
необхідністю переобрання, підставою припинення повноважень є рі-

шення Наглядової ради Товариства від 03.04.2018 року, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Обрано: Серпокрил Віктор Миколайович, паспорт АЕ №315859 ви-
даний 19.06.1996 року Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетров-
ській області, член Правління ПрАТ «НЗТО», обрано на термін до 
03.04.2023 року, протягом останніх п’яти років обіймав посади: началь-
ник дільниці, начальник цеху; частка, якою володіє в статутному капіталі 
емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі 
емітента – 0 грн., підставою обрання є рішення Наглядової ради Товари-
ства від 03.04.2018 року, непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має.

4. Обрано: Стрикозенко Василь Миколайович, паспорт АН №426254 
виданий 10.10.2005 року Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропе-
тровській області, член Правління ПрАТ «НЗТО», обрано на термін до 
03.04.2023 року, протягом останніх п’яти років обіймав посади: старший 
майстер, змінний майстер, начальник цеху; частка, якою володіє в ста-
тутному капіталі емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в ста-
тутному капіталі емітента – 0 грн., підставою обрання є рішення Нагля-
дової ради Товариства від 03.04.2018 року, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

5. Обрано: Величко Кирило Анатолійович, паспорт АН №411699 ви-
даний 26.08.2005 року Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетров-
ській області, член Правління ПрАТ «НЗТО», обрано на термін до 
03.04.2023 року, протягом останніх п’яти років обіймав посади: ведучий 
інженер, провідний інженер, начальник цеху; частка, якою володіє в ста-
тутному капіталі емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в ста-
тутному капіталі емітента – 0 грн., підставою обрання є рішення Нагля-
дової ради Товариства від 03.04.2018 року, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова правління  Атанасов Артем Юрійович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НІКОПОЛЬСЬКИй ЗАВОд ТЕХНОЛОГІчНОГО ОСНАЩЕННЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "НАУКОВО-ТЕХНiчНИй 
ЦЕНТР "iНФОРмАЦiйНi СИСТЕмИ"

2. Код за ЄДРПОУ 24560488
3. Місцезнаходження 39600, Кременчук, проспект Свободи, 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0536)74-13-86 (0536)79-61-30

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

www.is-ntc.com

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

ii. Текст повідомлення
Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ 

«Iнформсистеми» вiд 30.03.2018р. Будко Людмилу Петрiвну на пiдставi осо-
бистої заяви обрано членом Ревiзiйної комiсiї з 30 березня 2018 року на 
строк до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинення 
повноважень члена Ревiзiйної комiсiї згiдно з Статутом та законодавством. З 
2009 р. по теперiшнiй час – зам.головного бухгалтера ТОВ «НВО 
«БАЛАНС+КЛУБ», головний бухгалтер ГО « Клуб бухгалтеров «БАЛАНС+». 
З 2015 року - член Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної (незнятої) судимостi та 
заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не 
має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в 
статутному капiталi емiтента - 0,0653%, володiє 33 акцiями емiтента.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми» 
вiд 30.03.2018р. припинено повноваження Будко Людмили Петрiвни як члена 
Ревiзiйної комiсiї з 30 березня 2018 року у звязку з завершенням термiну повно-
важень згiдно законодавства та Статуту Товариства, обранням нового складу 
Ревiзiйної комiсiї та обранням членом Ревiзiйної комiсiї з 30 березня 2018 року. 
З 2015 року - член Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної (незнятої) судимостi та за-
борони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. 
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутно-
му капiталi емiтента - 0,0653%, володiє 33 акцiями емiтента.

Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми» 
вiд 30.03.2018р. припинено повноваження члена Правлiння Райського Олек-
сандра Юхимовича у звязку з завершенням термiну повноважень згiдно зако-
нодавства та Статуту Товариства, обранням нового складу Правлiння та об-
ранням членом Правлiння з 30 березня 2018 року. З 1996 р. по теперiшнiй 
час – член Правлiння ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми», директор з iнформацiйних 
технологiй. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi по-
сади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на 
розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, 
акцiями емiтента не володiє.

Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми» 
вiд 30.03.2018р. припинено повноваження члена Правлiння Кузьмiной Наталiї 
Анатолiївни у звязку з завершенням термiну повноважень згiдно законодав-
ства та Статуту Товариства, обранням нового складу Правлiння та обранням 
членом Правлiння з 30 березня 2018 року. З 1996р. по 2018р. - член правлiння 
ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми», головний бухгалтер ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». 
Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або 
займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття 
паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями 
емiтента не володiє.

Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ «Iнформ-
системи» вiд 30.03.2018р. припинено повноваження члена Правлiння 
Мiтюкової Олени Володимирiвни у звязку з завершенням термiну повнова-
жень згiдно законодавства та Статуту Товариства, обранням нового складу 
Правлiння та обранням членом Правлiння з 30 березня 2018 року. З 2008р. 
по 2018р. - член Правлiння ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми», зам. директор з 
iнформацiйних технологiй – начальник вiддiлу корпоративних систем 
ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». Непогашеної (незнятої) судимостi та заборо-
ни обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Осо-
ба не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному 
капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє.

Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ 
«Iнформсистеми» вiд 30.03.2018р. припинено повноваження Голови 
Ревiзiйної комiсiї Леснової Людмили Вячеславiвни у звязку з завершенням 
термiну повноважень згiдно законодавства та Статуту Товариства, обран-
ням нового складу Ревiзiйної комiсiї та обранням Головою комiсiї з 30 берез-
ня 2018 року. З 1996р. по 2018р - Голова Ревiзiйної комiсiї, головний 
економiст ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». Непогашеної (незнятої) судимостi 
та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не 

має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в 
статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє.

Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми» 
вiд 30.03.2018р. припинено повноваження члена Правлiння Бажинова Iвана 
Харитоновича у звязку з завершенням термiну повноважень згiдно законодав-
ства та Статуту Товариства, обранням нового складу Правлiння та обранням 
членом Правлiння з 30 березня 2018 року. З 1996р. по 2015р - член Ревiзiйної 
комiсiї ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». З 2015р. по 2018р. – член Правлiння 
ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». З 2011р. по теперiшнiй час - зам. директора з 
виробництва та реалiзацiї ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». Непогашеної (незня-
тої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною 
дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. 
Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє.

Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми» 
вiд 30.03.2018р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Ляшенко 
Нiни Гур’ївни як члена Ревiзiйної комiсiї з 30 березня 2018 року у звязку з за-
вершенням термiну повноважень згiдно законодавства та Статуту Товариства, 
обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї та обранням членом Ревiзiйної 
комiсiї з 30 березня 2018 року. З 2009р. по 2018р - член Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони 
обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не 
надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi 
емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми» 
вiд 30.03.2018р. припинено повноваження Оксака Олега Iвановича як Голови 
Правлiння-директора з 30 березня 2018 року у звязку з завершенням термiну 
повноважень згiдно законодавства та Статуту Товариства, обранням нового 
складу Правлiння та обранням Головою Правлiння-директором з 30 березня 
2018 року. З 22.09.2015р. по 2018 рiк– Голова Правлiння-директор ПрАТ НТЦ 
«Iнформсистеми». Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати 
певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала 
згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 
0,0653%. Володiє 33 акцiями емiтента.

Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ 
«Iнформсистеми» вiд 30.03.2018р. на пiдставi особистої заяви обрано голо-
вою Правлiння-директором Оксака Олега Iвановича з 30 березня 2018 року 
безстроково до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про при-
пинення повноважень Голови Правлiння-директора згiдно з Статутом та за-
конодавством. З 2009р. по 2015р.- член Правлiння ПрАТ НТЦ 
«Iнформсистеми» . З 2011 р. по 2015 рiк – директор з виробництва та 
реалiзации ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». З 2015р.- голова Правлiння -ди-
ректор ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». Непогашеної (незнятої) судимостi та 
заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не 
має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в 
статутному капiталi емiтента - 0,0653%. Володiє 33 акцiями емiтента.

Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ 
«Iнформсистеми» вiд 30.03.2018р. на пiдставi особистої заяви обрано чле-
ном Правлiння Райського Олександра Юхимовича з 30 березня 2018 року 
безстроково до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припи-
нення повноважень члена Правлiння згiдно з Статутом та законодавством. З 
2009 р. по теперiшнiй час – член Правлiння ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми» - 
директор з iнформацiйних технологiй. Непогашеної (незнятої) судимостi та 
заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. 
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статут-
ному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє.

Рiшенням загальних зачергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ 
«Iнформсистеми» вiд 30.03.2018р. на пiдставi особистої заяви обрано чле-
ном Правлiння Кузьмiну Наталiю Анатолiївну з 30 березня 2018 року без-
строково до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинен-
ня повноважень члена Правлiння згiдно з Статутом та законодавством. З 
2009р. по 2018р. - член Правлiння ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми», головний 
бухгалтер ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». Непогашеної (незнятої) судимостi 
та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не 
має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в 
статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє.

Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ 
«Iнформсистеми» вiд 30.03.2018р. на пiдставi особистої заяви обрано чле-
ном Правлiння Мiтюкову Олену Володимирiвну з 30 березня 2018 року без-
строково до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинен-
ня повноважень члена Правлiння згiдно з Статутом та законодавством. З 
2008р. по 2018р. - член Правлiння ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми», зам. дирек-
тор з iнформацiйних технологiй – начальник вiддiлу корпоративних систем 
ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». Непогашеної (незнятої) судимостi та заборо-
ни обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Осо-
ба не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному 
капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє.

Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ 
«Iнформсистеми» вiд 30.03.2018р. на пiдставi особистої заяви обрано Голо-
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вою Ревiзiйної комiсiї Леснову Людмилу Вячеславiвну з 30 березня 2018 
року на строк до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про при-
пинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї згiдно з Статутом та законо-
давством. З 2009р. по 2018р. - Голова Ревiзiйної комiсiї, головний економiст 
ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». Непогашеної (незнятої) судимостi та заборо-
ни обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Осо-
ба не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному 
капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє.

Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми» 
вiд 30.03.2018р. на пiдставi особистої заяви обрано членом Правлiння Бажинова 
Iвана Харитоновича з 30 березня 2018 року безстроково до винесення питання 
на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень члена Правлiння 
згiдно з Статутом та законодавством. З 2009р. по 2015р - член Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». З 2011р. по теперiшнiй час - зам. директора з ви-
робництва та реалiзацiї ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». З 2015р. по теперiшнiй  
час - член Правлiння ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». Непогашеної (незнятої) 
судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною 
дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. 
Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє.

Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми» 
вiд 30.03.2018р. на пiдставi особистої заяви обрано членом Ревiзiйної комiсiї 
Ляшенко Нiну Гур’ївну з 30 березня 2018 року на строк до винесення питання 
на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень члена Ревiзiйної 
комiсiї згiдно з Статутом та законодавством. З 2009р. по 2018р - член Ревiзiйної 
комiсiї ПрАТ НТЦ «Iнформсистеми». З 2011р. по 2014р. - секретар Наглядової 
ради - начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ «Кредмаш». З 2014 року 
по теперiшнiй час - корпоративний секретар ПАТ «Кредмаш». Непогашеної (не-
знятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною 
дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. 
Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє.

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 Оксак Олег Iванович
Голова правлiння-директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.04.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ акціонерне товари-

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

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

осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Засіданням Наглядової ради ПрАТ «Полтавський ДБК» від 

02.04.2018 року (протокол № 03/18) у зв’язку з закiнченням термiну дiї 
повноважень прийнято рішення подовжити повноваження (обрано) на 
наступний термін 1 (один) рік на посаді Генеральний директор 
ПрАТ «Полтавський ДБК» – Шишкiна Василя Вiкторовича. Перебуває 
на посаді з 01.04.2017 р. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п’яти років: Генеральний директор ПрАТ «Полтавський ДБК». 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0783%. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством Генеральний директор Шишкiн Василь 
Вiкторович, 02.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВСЬКИй дОмОбУдІВЕЛЬНИй КОмбІНАТ»

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 «СПЕЦмЕбЛi»
2. Код за ЄДРПОУ: 00273910
3. Місцезнаходження: 04080, м.Київ, вул. Новокостянтинiвська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)4170402 (044)4170402 
5. Електронна поштова адреса: 00273910@privateinvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://smebel.informs.net.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. Текст повідомлення

03.04.2018 року річними загальними зборами ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦМЕБЛI» прийняте рiшення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів: характер право-
чинів - договори придбання сировини, інших необхідних товарів, послуг, в 
тому числі але не виключно комунальних, а також будівельно-монтажних 
робіт, гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 (п’ятдесят 
мільйонів гривень 00 коп.), вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності – 5 073 тис. грн., співвідношення граничної су-
купної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 985,610%, загальна кількість голосую-
чих акцій – 341 483 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах – 337 968 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення - 337 968 шт., кількість голосую-
чих 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. Найменування посади  Золотий Євгеній Леонiдович
Генеральний директор       (підпис)      (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.04.2018р.

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 
«Кременчуцький мiськмолокозавод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00446782
3. Місцезнаходження: 39600 Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Лікаря 

О. Богаєвського, 14/69
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 74-36-70, (0536) 74-36-75
5. Електронна поштова адреса: Oleksii.LUTAK@danone.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kremez.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Генерального директора Товариства 04.04.2018 р. (Наказ 

№ 28 к/з від 04.04.2018 р.) Садовнікову Світлану Володимирівну звільнено з 
посади Головного бухгалтера Товариства 10.04.2018 р. Підстава такого рі-
шення - Наказ №28 к/з від 04.04.2018 р., заява Садовнікової С.В. про звіль-
нення з займаної посади за власним бажанням. Згоди на розкриття паспорт-
них даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова 
особа перебувала на посаді Головного бухгалтера Товариства з 16.11.2017 р. 
Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено.

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

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

2. Генеральний директор   Жигалов б.м.  04.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕмЕНчУЦЬКИй мiСЬКмОЛОКОЗАВОд»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «СПЕЦМЕБЛI»;2. Код за ЄДРПОУ: 00273910
3. Місцезнаходження: 04080, м.Київ, вул. Новокостянтинiвська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)4170402 (044)4170402 
5. Електронна поштова адреса: 00273910@privateinvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://smebel.informs.net.ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
03.04.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРИВАТНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦМЕБЛI» на підставі рішення загальних 
зборів Товариства, а саме:

- достроково припинено повноваження голови Наглядової ради Левиць-
кого Валентина Вікторовича (паспорт СН №219903 виданий Харкiвським 
РУГУ МВС України в м. Києвi 16.07.1996р.) на пiдставi рiшення загальних 
зборiв товариства (протокол вiд 03.04.2018р.). Рішення прийняте в зв’язку 
з корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 25.04.2016р. 
Особа акцiями товариства не володiє. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- достроково припинено повноваження члена Наглядової ради 
Карпiнської Наталiї Семенiвни на пiдставi рiшення загальних зборiв това-
риства (протокол вiд 03.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Рішення прийняте в зв’язку з корпоративною 
необхідністю. Особа перебувала на посаді з 25.04.2016р. Особа володiє 
часткою в статутному капiталi товариства 0,0008%. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Вере-
щинського Сергiя Григоровича (паспорт СН №004638 виданий Жовтневим 
РУГУ МВС України в м. Києвi 21.12.1999р.) на пiдставi рiшення загальних 
зборiв товариства (протокол вiд 03.04.2018р.). Рішення прийняте в зв’язку 
з корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 25.04.2016р. 
Особа володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,0008%. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- достроково припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Котля-
ревської Iрини Iванiвни (паспорт СО №721899 виданий Печерським РУГУ 
МВС України в м.Києвi, 15.11.2001р.) на пiдставi рiшення загальних зборiв 
товариства (протокол вiд 03.04.2018р.). Рішення прийняте в зв’язку з кор-
поративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 25.04.2016р. Осо-
ба акцiями товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Замість особи, повноваження 
якої припинено, нікого не призначено.

- достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Нечипо-
ренко Тамари Олександрiвни (паспорт СО №220876 виданий Мiнським 

РУГУ МВС України в м. Києвi 07.09.1999р.) на пiдставi рiшення загальних 
зборiв товариства (протокол вiд 03.04.2018р.). Рішення прийняте в зв’язку 
з корпоративною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 25.04.2016р. 
Особа володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,0573%. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено.

- достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Петрусь 
Наталiї Леонiдiвни (паспорт МЕ №399705 виданий Деснянським РУГУ МВС 
України в м.Києвi, 31.08.2004р.) на пiдставi рiшення загальних зборiв това-
риства (протокол вiд 03.04.2018р.). Рішення прийняте в зв’язку з корпора-
тивною необхідністю. Особа перебувала на посаді з 25.04.2016р. Особа 
акцiями товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Замість особи, повноваження якої 
припинено, нікого не призначено.

- обрано на посаду члена та голови Наглядової ради Маркуся Олексія 
Вікторовича на пiдставi рiшення загальних зборів товариства (протокол вiд 
03.04.2018р.) та рішення Наглядової ради (протокол вiд 03.04.2018р.). По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення 
прийняте в зв’язку з корпоративною необхідністю. Особа акцiями товари-
ства не володiє. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала 
посади: виконавчий директор. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа є представником акціонера 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕЛЕНА ГАЛЯВИ-
НА» (код ЄДРПОУ: 33710406).

- обрано на посаду члена Наглядової ради Карпінську Наталію Семенівну 
на пiдставi рiшення загальних зборів товариства (протокол вiд 03.04.2018р.). 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення 
прийняте в зв’язку з корпоративною необхідністю. Особа володiє часткою в 
статутному капiталi товариства 0,0008%. Особу обрано строком на 3 роки. До 
обрання займала посади: фiнансового директора, заступника директора з 
фiнансiв, члена наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа є акціонером.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Веремчука Вадима Васильо-
вича на пiдставi рiшення загальних зборів товариства (протокол вiд 
03.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Рішення прийняте в зв’язку з корпоративною необхідністю. Особа 
акцiями товариства не володiє. Особу обрано строком на 3 роки. До об-
рання займала посади: директор, голова правління. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа є пред-
ставником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЗЕЛЕНА ГАЛЯВИНА» (код ЄДРПОУ: 33710406).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Найменування посади Генеральний директор Золо-
тий Євгеній Леонiдович (підпис)М.П. (ініціали та прізвище керівника) 
04.04.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦмЕбЛi»

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "бiЛОЦЕРКiВСЬ-
КИй ЗАВОд ЗАЛiЗО бЕТОН-
НИХ ВИРОбiВ"

2. Код за ЄДРПОУ 01349511
3. Місцезнаходження 09113, м.Бiла Церква, вул.Сiчневого 

прориву,43
4. Міжміський код, телефон та факс (04563) 4-75-92 (04563) 4-77-67
5. Електронна поштова адреса zzbv_bc@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

01349511.infosite.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Бiлоцеркiвський завод залiзобетонних виробiв» 
(протокол № 1 вiд 30 березня 2018 року) було прийнято рiшення про надан-
ня згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняти-
ся Товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення:

надати згоду на укладення протягом не бiльш як одного року з дати при-
йняття цього рiшення Товариством правочинiв, ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є їх предметом, становитиме суму бiльшу 2821 тис. грн., що 
складає бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства, за умови схвалення укладення зазначе-
них правочинiв Наглядовою радою Товариства. Такi правочини можуть сто-
суватись усiєї дiяльностi Товариства –виробничої дiяльностi та усiх iнших 
питань, пов‘язаних з господарською дiяльнiстю (в тому числi надання та 
отримання послуг, замовлення та виконання робiт, купiвля товарiв тощо), 
гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати  
251 000 000,00 грн. (двiстi п‘ятдесят один мiльйонiв гривень 00 коп.).

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -- 
11283,0 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -- 2224,6 %

Станом на 26.03.2018р. (дата складання перелiк акцiонерiв,якi мають 
право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства):

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй--1407071
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах--1163038
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» --1163038
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» -- 0

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

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

2. Найменування посади Апполонова Олена Миколаївна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.03.2018
(дата)
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 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, ідентифікаційний 
код згідно з Єдиним дер-
жавним реєстром юридич-
них осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 
формувань, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПУбЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ШАХТОбУдмОНТАЖНЕ 
УПРАВЛiННЯ №1", 00180924, 85312 
Донецька область Мар'їнський район м. Кура-
хове ПРОМИСЛОВА ЗОНА, будинок 69/15, 
(062) 916232

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

 04 .04.2018 

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну ін-
формацію

www.shsmu1.pat.ua

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

Аудиторська фірма в формі товариства з 
обмеженою відповідальністю "Ніка-аудит", 
24647491

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
04.10.2017
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства.
2. Звiт директора Товариства про результати 
фiнансово - господарської дiяльностi Товариства 
за 2014-2016 роки. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту директора Товариства. 
3. Звiт Наглядової ради Товариства про 
дiяльнiсть за 2014-2016 роки. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 
4. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014-2016 роки. При-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та 
затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 
2014-2016 роки.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку 
(визначення порядку покриття збиткiв) Товари-
ства за 2014 - 2016 роки з урахуванням вимог, 
передбачених законом.
7. Про змiну мiсцезнаходження Товариства.
8. Внесення змiн до Статуту Товариства.
9. Про припинення повноважень членiв Нагля-
дової ради Товариства. 
10. Про обрання Наглядової ради Товариства. 
11. Про затвердження умов договорiв iз членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення 
розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання цих договорiв вiд 
iменi Товариства. 
12. Про припинення повноважень голови та 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13. Про обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14. Про затвердження умов договорiв iз членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства i визначення особи, 
уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товари-
ства. 
15. Про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Това-
риством протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття такого рiшення.
По першому питанню вирiшили обрати лiчильну 
комiсiю Зборiв Товариства
За другим питанням порядку денного вирiшили 
затвердити звiт директора Товариства про 
результати фiнансово - господарської дiяльностi 
Товариства за 2014-2016 роки. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту директора 
Товариства. 

За третiм питанням порядку денного вирiшили за-
твердити звiт Наглядової ради Товариства про 
дiяльнiсть за 2014-2016 роки
За четвертим питанням порядку денного вирiшили 
затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Това-
риства за пiдсумками перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк, 
2015 рiк, 2016 рiк 
За п'ятим питанням порядку денного вирiшили за-
твердити рiчнi звiти Товариства за 2014 рiк, 2015 
рiк, за 2016 рiк.
За шостим питанням порядку денного вирiшили У 
зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства по ре-
зультатам дiяльностi Товариства за 2014 рiк 
розподiл прибутку Товариства за 2014 рiк не 
здiйснювати. Збиток Товариства по результатам 
дiяльностi за 2014 рiк покрити за рахунок 
нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства по ре-
зультатам дiяльностi Товариства за 2015 рiк 
розподiл прибутку Товариства за 2015 рiк не 
здiйснювати. Збиток Товариства по результатам 
дiяльностi за 2015 рiк покрити за рахунок 
нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства по ре-
зультатам дiяльностi Товариства за 2016 рiк 
розподiл прибутку Товариства за 2016 рiк не 
здiйснювати. Збиток Товариства по результатам 
дiяльностi за 2016 рiк покрити за рахунок 
нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
За сьомим питанням порядку денного вирiшили 
змiнити та затвердити наступне мiсцезнаходження 
(адресу) Товариства: Україна, 85312, Донецька об-
ласть, Мар'їнський район, м. Курахове, ПРОМИС-
ЛОВА ЗОНА, будинок 69/15.
За восьмим питанням порядку денного вирiшили 
Внести змiни та доповнення до Статуту 
ПУБЛIЧНОГО акцiонерного товариства "ШАХТО-
БУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №1" шляхом ви-
кладення його в новiй редакцiї. Затвердити нову 
редакцiю Статуту Товариства. Доручити директору 
Товариства пiдписати щойно затверджену нову 
редакцiю Статуту та забезпечити її державну 
реєстрацiю у встановленому законодавством по-
рядку, в тому числi шляхом видачi вiдповiдної 
довiреностi третiй особi.
За дев'ятим питанням порядку денного вирiшили 
Припинити повноваження голови та членiв Нагля-
дової ради Товариства 
За десятим питанням порядку денного вирiшили 
обрати голову та членiв Наглядової ради Товари-
ства 
За одинадцятим питанням порядку денного 
вирiшили затвердити умови договорiв (типову 
форму договору), якi укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що 
уповноважується на пiдписання договорiв з члена-
ми Наглядової ради Товариства на затверджених 
умовах, директора Товариства. 
За дванадцятим питанням порядку денного 
вирiшили Припинити повноваження голови та 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства
За тринадцятим питанням порядку денного ви-
рiшили обрати голову та членiв Ревiзiйної комiсiї
За чотирнадцятим питанням порядку денного 
вирiшили затвердити умови договорiв (типову 
форму договору), якi укладатимуться з членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрати особою, що 
уповноважується на пiдписання договорiв з члена-
ми Ревiзiйної комiсiї Товариства на затверджених 
умовах. 
За п’ятнадцятим питанням порядку денного 
вирiшили попередньо надати згоду на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися  
ПАТ “ШБМУ №1” у ходi поточної господарської 
дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття цього рiшення, тобто до 04.10.2018 
року 

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років 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)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ПАРК «КИЇВЩИНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 32119339
3. Місцезнаходження: 07354 Україна, Київська обл., Вишгородський 

р-н, с. Н. Петрiвцi, вул. Ватутiна, 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 581-27-03, (044) 581-27-03
5. Електронна поштова адреса: ptp@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://ptp.emitents.net.ua/
ua/docs

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
03.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПТП «КИЇВ-

ЩИНА» було прийнято рішення припинити повноваження генераль-
ного директора Єфимчука Юрія Уляновича. Підстава такого рішен-
ня: закінчення попереднього терміну повноважень. Строк, протягом 
якого Єфимчука Ю.У. перебував на посаді: з 31.03.2015р. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформа-
ція, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про 
дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяль-
ності емітента: рішення про припинення повноважень генерального 
директора Єфимчука Ю.У. було прийнято загальними зборами 
акціо нерів ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» 03.04.2018р. (протокол №7 від 
03.04.2018р.).

03.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИ-
НА» було прийнято рішення обрати генеральним директором Єфим-
чука Юрія Уляновича. Підстава такого рішення: закінчення поперед-
нього терміну повноважень. Строк, на який призначено: на 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти років: директор, 
генеральний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного роз-
криття інформації про дію, виходячи з конкретних умов 
фінансово-господарської діяльності емітента: рішення про обрання 
генеральним директором Єфимчука Ю.У. було прийнято загальними 
зборами акціонерів ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» 03.04.2018р. (протокол 
№7 від 03.04.2018р.).

03.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИ-
НА» було прийнято рішення припинити повноваження голови наглядо-
вої ради Мосійчука Юрія Сергійовича. Підстава такого рішення: припинен-
ня повноважень наглядової ради. Строк, протягом якого Мосійчук Ю.С. 
перебував на посаді: з 25.05.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних 
не надано. На посаду голови наглядової ради ні кого не було обрано. 
Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття 
інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: рішення про припинення повнова-
жень голови наглядової ради Мосійчука Ю.С. було прийнято загальни-
ми зборами акціонерів ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» 03.04.2018р. 
(протокол №7 від 03.04.2018р.).

03.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИ-
НА» було прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової 
ради Горьової Надії Миколаївни. Підстава такого рішення: припинення 
повноважень наглядової ради. Строк, протягом якого Горьова Н.М.  
перебувала на посаді: з 14.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корис-
ливі 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: рішення про припинення повнова-

жень члена наглядової ради Горьової Н.М. було прийнято загальними 
зборами акціонерів ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» 03.04.2018р. (протокол 
№7 від 03.04.2018р.).

03.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПТП «КИЇВ-
ЩИНА» було прийнято рішення припинити повноваження члена на-
глядової ради Горбаченко Артура Олеговича. Підстава такого рі-
шення: припинення повноважень наглядової ради. Строк, протягом 
якого Горбаченко А.О. перебував на посаді: з 14.04.2017р. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформа-
ція, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про 
дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяль-
ності емітента: рішення про припинення повноважень члена нагля-
дової ради Горбаченко А.О. було прийнято загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» 03.04.2018р. (протокол №7 від 
03.04.2018р.).

03.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИ-
НА» було прийнято рішення обрати членом наглядової ради Мосійчу-
ка Юрія Сергійовича. Підстава такого рішення: припинення повнова-
жень попереднього складу наглядової ради. Строк, на який обрано: до 
переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти 
років: адвокат. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у від-
сотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадо-
ва особа є представником акцiонера. Посадова особа не є: акцiонером 
товариства, незалежним директором, представником групи акцiонерiв. 
Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття 
інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: рішення про обрання членом на-
глядової ради Мосійчука Ю.С. було прийнято загальними зборами ак-
ціонерів ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» 03.04.2018р. (протокол №7 від 
03.04.2018р.).

03.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИ-
НА» було прийнято рішення обрати членом наглядової ради Горьову 
Надію Миколаївну. Підстава такого рішення: припинення повноважень 
попереднього складу наглядової ради. Строк, на який обрано: до пе-
реобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти 
років: адвокат. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у від-
сотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадо-
ва особа є представником акцiонера. Посадова особа не є: акцiонером 
товариства, незалежним директором, представником групи акцiонерiв. 
Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття 
інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: рішення про обрання членом на-
глядової ради Горьової Н.М. було прийнято загальними зборами акці-
онерів ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» 03.04.2018р. (протокол №7 від 
03.04.2018р.).

03.04.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИ-
НА» було прийнято рішення обрати членом наглядової ради Горба-
ченко Артура Олеговича. Підстава такого рішення: припинення повно-
важень попереднього складу наглядової ради. Строк, на який обрано: 
до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п»яти років: головний спеціаліст, начальник сектору, комерційний ди-
ректор, голова фонду. 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. По-
садова особа є представником акцiонера. Посадова особа не є: 
акцiонером товариства, незалежним директором, представником гру-
пи акцiонерiв. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точ-
ного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов 
фінансово-господарської діяльності емітента: рішення про обрання 
членом наглядової ради Горбаченко А.О. було прийнято загальними 
зборами акціонерів ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» 03.04.2018р. (протокол 
№7 від 03.04.2018р.).

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

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

2. Генеральний директор  Єфимчук Ю.У.
04.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОмИСЛОВО-ТЕХНОЛОГiчНИй ПАРК «КИЇВЩИНА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ПАРК «КИЇВЩИНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 32119339
3. Місцезнаходження: 07354 Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, 

с. Н. Петрiвцi, вул. Ватутiна, 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 581-27-03, (044) 581-27-03
5. Електронна поштова адреса: ptp@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинів: 03.04.2018р.
Відомості щодо правочинів: 
Характер правочинів: договори про надання поворотної фінансової до-

помоги; договори оренди (суборенди) земельних ділянок; правочини 
купівлі(придбання), продажу(відчуження) нерухомого майна, включаючи 
земельні ділянки. 

Гранична сукупна вартість правочинів: 262760 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 1396 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 18822,35%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 206300.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 176900.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

176900.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-

формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів було прийнято загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ПТП «КИЇВЩИНА» 03.04.2018р. (протокол №7 від 03.04.2018р.)

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

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

2. Генеральний директор  Єфимчук Ю.У.
04.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОмИСЛОВО-ТЕХНОЛОГiчНИй ПАРК «КИЇВЩИНА»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ 
ЦЕНТР "IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ"

2. Код за ЄДРПОУ 24560488
3. Місцезнаходження 39600, м.Кременчук, проспект 

СВОБОДИ, буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс (0536)741386 (0536)796130
5. Електронна поштова адреса ntc@is.pl.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.is-ntc.com

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

ii. Текст повідомлення
30 березня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства при-

йнято рiшення про виплату дивiдендiв, встановлено дату складання 

перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк 
їх виплати.

Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про виплату 
дивiдендiв – 30 березня 2018 року.

Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 
18.04.2018р.

Дивiденти за пiдсумками роботи за 2017 рiк нарахувати у розмiрi 3 (три) 
гривнi на одну акцiю.

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загаль-
них зборiв – 151526.12 грн. 

Строк виплати дивiдендiв – з 14.05.2018 року по 31.08.2018 року. 
Способ виплати дивiдендiв - через депозитарну установу.
Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному 

обсязi.
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 Оксак Олег Iванович
Голова Правлiння-директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“НАУКОВО-ТЕХНiчНИй ЦЕНТР “iНФОРмАЦiйНi СИСТЕмИ”

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ 
ЦЕНТР "IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ"

2. Код за ЄДРПОУ 24560488
3. Місцезнаходження 39600, м.Кременчук, проспект 

СВОБОДИ, буд.4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0536)741386 (0536)796130

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

www.is-ntc.com

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

ii. Текст повідомлення
30.03.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР 
«IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ» було прийняте рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть укладатись Товариством 
протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, характер 
яких є продаж i придбання товарiв, послуг, нерухомостi, активiв граничною 
вартiстю до 95000 тис. грн. та надання повноваження щодо пiдписання цих 
правочинiв Головi Правлiння -директору Товариства у вiдповiдностi до Стату-
ту. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить12266,2 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках) становить 774,49%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 
50513 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загаль-
них зборах - 50513 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 
50513 штук та «проти» - 0 штук.

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

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

2. Найменування посади Оксак Олег Iванович
Голова Правлiння-директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“НАУКОВО-ТЕХНiчНИй ЦЕНТР “iНФОРмАЦiйНi СИСТЕмИ”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №66, 5 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

46

Рынок акций Украины  
завершил торги во вторник  

в «зеленой зоне»
Украинский рынок акций завершил торги во вторник 

ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской бир-
жи» (УБ) повысился на 1,37% - до 1688,34 пункта, индекс 
ПФТС – на 0,14%, до 358,97 пункта.

Объем торгов на УБ составил 238 млн грн, в том чис-
ле акциями 3,8 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 81,3 млн грн, в том 
числе акциями – 0,36 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги ростом сто-
имости. Лучшая динамика зафиксирована по бумагам 
«Центрэнерго» (+3,28%), «Турбоатома» (+3,08%) и 
«Укрнафты» (+1,14%).

РІчНА ІНФОРмАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ВИдАВНИЦТВО 
"НАддНiПРЯНСЬКА ПРАВдА" 
КОРПОРАТИВНЕ ПiдПРИЄмСТВО 
ПАТ "дАК "УКРВИдАВПОЛiГРА-
ФiЯ", 05905734, Миколаївське шосе, 5 км, 
Херсон, Херсонська область, 73000, Україна, 
(0552) 33-44-06

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

04.04.2018 р.

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

http://05905734.smida.gov.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«iСА-ЮНiОН»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IСА-ЮНIОН», 
23709416
01601, м.Київ, вул.Шовковична, 
б.42-44 (044) 490-69-18

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

04.04.2018

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

http://www.isaunion.pat.ua/

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"СУМИХIМПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0542 674-212 0542 683-005

5. Електронна поштова 
адреса

v.grischenko@sumykhimprom.org.ua

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

www.sumykhimprom.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
Наказом №104 вiд 02.04.2018 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 

Нiкiтiн Д.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного право-
чину, а саме:

укладення Додаткової угоди №6 вiд 02.04.2018 до Договору 
№27/231 ДД вiд 23.10.2017 про виготовлення готової продукцiї з даваль-
ницької сировини мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «ХIМВЕКТОР» на 
виготовлення готової продукцiї з давальницької сировини. Загальна 
вартiсть виготовлення готової продукцiї (сума договору) складає 
1 913 447,76 тис. грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 179 976 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 162,1598%.

iii. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади Нiкiтiн Дмитро Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.03
(дата)

ПУбЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СУмИХiмПРОм»

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

НОВИНИ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТЕм-
ПОЛІмЕР» (код за ЄДРПОУ 14316238). Місцезнаходження – 04050, 
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044)483-31-76. Електро-
нна поштова адреса – artempolimer@artem.ua. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет - www.artempolimer.kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості 
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих ак-
цій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства).

2.Текст повідомлення
Від особи, що здійснює облік прав власності на акції ПрАТ «Артемполі-

мер» 03.04.18р. отримана інформація про зміну власника акцій, якому на-

лежить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства: Това-
риство з обмеженою відповідальністю «Перша інвестиційна компанія» (код 
за ЄДРПОУ 23534282), місцезнаходження м. Київ, вул. Стельмаха, буд. 
10-А - розмір частки в загальній кількості акцій до змін – 37,72466%, після 
змін – 0%; в загальній кількості голосуючих акцій до змін – 42,86386%, після 
змін – 0%. Фізична особа - розмір частки в загальній кількості акцій до 
змін  – 0%, після змін – 37,72466%; в загальній кількості голосуючих акцій 
до змін – 0%, після змін – 42,86386%.

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

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

директор Тяжин О.П.  03.04.18р.
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НОВИНИ

На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 
(+0,89%) и «Центрэнерго» (-0,11%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник к 16:15 кв снизился на 0,5% - до 495,65 пункта 
при объеме торгов 1,2 млн злотых (9,18 млн грн).

Среди индексных акций с отрицательной динамикой 
лидировали бумаги «Агротона» (-2,75%), KSG Agro 
(-1,24%) и «Астарты» (-1,04%).

Положительная динамика отсутствовала.

ЕбРР в 2018г намерен реализовать  
25-30 новых проектов финансирования 

в Украине
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 

планирует в 2018 году реализовать в Украине около 25-
30 новых проектов финансирования, сообщил директор 
представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер на 
пресс-конференции в Киеве в среду.

«Мы намерены активизировать свое присутствие и 
всегда открыты для бизнеса»,- сказал он.

В свою очередь глава департамента транспорта ЕБРР 
Сью Барретт добавила, что из указанного количества 
три-четыре проекта на EUR100-200 млн будут 
реализованы в транспорте и инфраструктуре.

Как сообщалось, ЕБРР в 2017 году инвестировал в 
Украину EUR800 млн, что на 37% больше, чем годом ра-
нее. Таким образом Украина в прошлом году стала тре-
тьим крупнейшим получателем кредитов ЕБРР после Тур-
ции, получившей EUR 1,54 млрд кредитов, а также Египта 
с показателем EUR 1,41 млрд кредитов в 2017 году.

Всего за время своего присутствия в Украине – 25 лет – 
ЕБРР инвестировал в страну в общей сложности 
EUR12 млрд.

Ориентир доходности 5-летних евробондов 
«метинвеста» - 8% годовых, 8-летних -  

8,5-8,99% - Bloomberg
Горно-металлургическая группа «Метинвест» в рам-

ках рефинансирования еврооблигаций-2021 и 
предэкспортного кредита размещает два выпуска евро-
бондов – со сроком обращения пять и восемь лет, сооб-
щило агентство Bloomberg в среду.

Согласно сообщению, ориентир доходности пятилет-
них еврооблигаций составляет около 8% годовых, вось-
милетних - 8,5-8,99% годовых.

По данным Bloomberg, финальная доходность ценных 
бумаг может быть определена к концу дня.

Как сообщалось, «Метинвест» 19 марта предложил 
держателям обращающихся на рынке еврооблигаций, 
общий номинальный объем которых составляет 
$1,187  млрд, досрочно выкупить ценные бумаги.

Группа на начальном этапе оферты получила предло-
жения на выкуп евробондов на $1 млрд 67,638 млн. Кро-
ме того, держатели еврооблигаций на $1 млрд 
148,546 млн согласились на внесение изменений в усло-
вия их обращения.

Окончательный срок приема заявок на выкуп исте-
кает 19 апреля 2018 года в 16:00 по лондонскому вре-
мени.

«Метинвест» также сообщил о достижении согласия с 
кредиторами, предоставившими предэкспортное финан-
сирование (PXF-финансирование), о пересмотре усло-
вий кредитов, включая их продление.

Параллельно группа анонсировала выпуск новых 
ценных бумаг. Полученные таким образом средства 
«Метинвест» намерен направить на выкуп евробондов-
2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также 
покрытие всех сопутствующих расходов.

Совместными менеджерами сделок выступают: 
Deutsche Bank, ING Bank (оба лондонские отделения), 
Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

«Метинвест» является вертикально интегрирован-
ной горнодобывающей группой компаний, управляю-
щей активами в каждом звене производственной це-
почки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до 
выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из 
стали, трубопроката и рулонов, а также производства 
другой продукции с высокой добавленной стоимостью. 
Группа состоит из добывающих и металлургических 
предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, 
имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых 
рынков.

Основными акционерами «Метинвеста» являются 
группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), 
сов местно управляющие компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания 
группы «Метинвест».

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ 5-Й КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 33
2. ПРАТ АВТОКРАЗ 30
3. ПАТ АЛЬФА БАНК 34
4. ПРАТ АНТОНІНСЬКЕ 26
5. ПРАТ АРТЕМПОЛІМЕР 46
6. ПРАТ БЕРШАДСЬКИЙ КОМБІНАТ 5
7. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗЗВ 42
8. ПРАТ БУДАРТ 25
9. ПАТ ВЕСКО 9

10. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА» 
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПАТ «ДАК 
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

46

11. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 
ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ

7

12. ПРАТ ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП 9

13. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА 
БУДМОНТАЖМЕХАНІЗАЦІЯ 

29

14. ПРАТ ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 39
15. ПРАТ ГАРАНТСПЕЦСЕРВІС 5
16. ПАТ ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА 

КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ 
31

17. ПРАТ ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕРА 25
18. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» 20
19. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» 20
20. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ» 20
21. ПРАТ ДОНЕЦЬККОКС 14
22. ПРАТ ДОНЕЦЬККОКС 17
23. ПРАТ ДУБНОМОЛОКО 21
24. ПРАТ ЕЛОПАК-ФАСТІВ 33
25. ПРАТ ЕФЕС УКРАЇНА 23
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26. ПРАТ ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ 4
27. ПАТ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» 18
28. ПАТ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ» 21
29. ПАТ ЗАВОД «ТІРА» 22
30. ПАТ ЗАВОД «ТІРА» 24
31. ПРАТ ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
7

32. ПРАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ 11
33. ПРАТ ЗАПОРІЖКОКС 17
34. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 37
35. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 13
36. ПРАТ ІНФРАКОН 25
37. ПРАТ ІСА-ЮНІОН 46
38. ПРАТ ІФК АРТ КАПІТАЛ 21
39. ПРАТ КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ 26
40. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 10
41. ПРАТ КОЛОС. 30
42. ПРАТ КОМБІНАТ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 32
43. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 21
44. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ШПАЛ 
11

45. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД 41
46. ПРАТ КРИВБАСТЕХНОПРОМ 9
47. ПРАТ ЛАДА-ПОДІЛЛЯ 36
48. ПАТ ЛЬВІВПОСТАЧ 23
49. ПАТ ЛЬВІВПОСТАЧ 27
50. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 13
51. ПРАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 

ІМЕНІ ІЛЛІЧА
8

52. ПРАТ МАЯК 18
53. ПРАТ МЕБЛІ 9
54. ПРАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 13
55. ПРАТ МОДУЛЬ 11
56. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 22
57. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 22
58. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 25
59. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 1 26
60. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 23
61. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 24
62. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 24
63. ПРАТ МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 2 26
64. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ТЕПЛОАВТОМАТ»
26

65. ПРАТ НДІМЕХМОНТАЖ 33
66. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ОСНАЩЕННЯ
39

67. ПРАТ НОМІНАЛ 33
68. ПРАТ НТЦ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» 40
69. ПРАТ НТЦ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» 45
70. ПРАТ НТЦ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» 45
71. ПАТ ОДЕСКАБЕЛЬ 37

72. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО ГОТЕЛЬНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ «ПОДІЛЛЯ»

25

73. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА 
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

19

74. ПРАТ ПЛАСТМОДЕРН 15
75. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД ІМ. ШМІДТА 27
76. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД ІМ. ШМІДТА 28
77. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД ІМ. ШМІДТА 28
78. ПРАТ ПОДІЛЛЯ 4
79. ПАТ ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС 38
80. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ 41
81. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА 5
82. ПРАТ ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ 20
83. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК 

«КИЇВЩИНА» 
44

84. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК 
«КИЇВЩИНА» 

45

85. ПАТ ПТІ КИЇВОРГБУД 11
86. ПРАТ РИНКОВИЙ 15
87. ПРАТ СК АЛЬЯНС-ГАРАНТ 10
88. АТ СК АХА СТРАХУВАННЯ 4
89. ПРАТ СПЕЦМЕБЛІ 41
90. ПРАТ СПЕЦМЕБЛІ 42
91. ПРАТ СПОРТТОВАРИ ЖИТОМИР 21
92. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» 8
93. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ» 4
94. ПАТ СУМИХІМПРОМ 46
95. ПАТ ТЕРНОПІЛЬХЛІБ 5
96. ПРАТ ТОРГКОНТРАКТ 27
97. ПРАТ ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС 38
98. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ 

31

99. ПАТ УКРСОЦБАНК 6
100. ПАТ УКРСОЦБАНК 37
101. ПРАТ ФІРМА НАФТОГАЗБУД 36
102. ПРАТ ФІРМА НАФТОГАЗБУД 36
103. ПАТ ХАРТРОН 18
104. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 39
105. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ 

КОМБІНАТ
39

106. ПРАТ ХІММЕТ 19
107. ПРАТ ХІММЕТ 19
108. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
7

109. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 14
110. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 16
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18066
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
04.04.2018 р. 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


