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НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 13 квітня 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо стану виконання Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку за І квартал 2017 року

прийнято рішення

2. Щодо стану виконання Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку за І квартал 2017 року

прийнято рішення

3. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення про прова-
дження депозитарної діяльності» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

4. Про відмову в наданні письмового погодження щодо 
набуття опосередкованої істотної участі Свірідовій Н.В. у професійному учаснику 
фондового ринку 
ТОВ «ІНТЕРНЕШИНАЛ ФАЙНЕНСЕЗ» (код ЄДРПОУ 38927863)

прийнято рішення

5. Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними 
учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення (МЮУ)

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

6. Щодо призначення довіреної особи Мимохода А.В., якому передається право 
брати участь у голосуванні 

прийнято рішення

7. Щодо погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної 
іпотечної установи»

прийнято рішення 
без зауважень

8. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про встановлення 
ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку 
емітентів, що мають ознаки фіктивності» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

9. Щодо реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства 
«Укрпошта» 

прийнято рішення
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10. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного 
товариства «Готель Україна», що пропонуються для приватного розміщення

прийнято рішення

11. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного 
товариства «РЕГІОН-БАНК»

прийнято рішення

12. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного 
товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»

прийнято рішення

13. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення привілейованих 
іменних акцій ПАТ «Полтаварибгосп»

прийнято рішення

14. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення простих іменних 
акцій ПАТ «Полтаварибгосп»

прийнято рішення

15. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного 
акціонерного товариства «Вест Файненс Енд Кредит Банк»

прийнято рішення

16. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»

прийнято рішення

17. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного 
акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України»

прийнято рішення

18. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного 
акціонерного товариства «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 
УКРАЇНИ»

прийнято рішення

19. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватно-
го акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР»

прийнято рішення

20. Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Переліку іноземних фондових бірж, на яких розміщено іноземні 
боргові цінні папери нерезидентом, оподаткування доходу якого здійснюється 
відповідно до підпункту 141.4.11 пункт у 141.4 статті 141 Податкового кодексу 
України»

прийнято рішення 
без зауважень

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення доопрацьованого проекту 
рішення Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку «Про затвердження 
Положення про встановлення ознак 

фіктивності емітентів цінних паперів та 
включення таких емітентів до списку емітентів, 

що мають ознаки фіктивності»
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку (далі – Комісія) від 13.04.2017 схвале-
но доопрацьований за результатами погодження із за-
інтересованими органами проект рішення «Про затвер-
дження Положення про встановлення ознак фіктивності 
емітентів цінних паперів та включення таких емітентів 
до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності» (далі 
– Проект), який розроблено відповідно до підпункту 
170.2.6 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Податкового 
кодексу України, пунктів 3710 та 3711 частини другої 
статті 7, пунктів 51 та 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
з метою удосконалення порядку встановлення ознак 
фіктивності емітентів цінних паперів та включення та-
ких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фік-
тивності.

Проект передбачає внесення змін до кола осіб, на 
яких не поширюється дія Положення та змін до змісту 
ознак фіктивності емітентів.

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту опри-
люднюється на офіційному веб-сайті Комісії – http://www.
nssmc.gov.ua/.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

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, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, п. 2 глави 2 розділу V Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ліквідатора ТОВ «ЦЕНТР ФІ-
НАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ», та відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 22.03.2017 року №1002357994 
про внесення запису про припинення ТОВ «ЦЕНТР ФІ-
НАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ» (код за ЄДРПОУ: 
35372399) у зв’язку з визнанням банкрутом (за судовим 
рішенням), від 17.03.2017, 12661170020053829, скасова-
но реєстрацію випуску облігацій Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «ЦЕНТР ФІНаНСОВОЇ Та ПРа-
ВОВОЇ БЕЗПЕКи» серії а. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ» 
серії А від 31.10.2011 року №167/2/11, дата видачі: 
14.12.2011р., видане Державною комісією з цінних папе-
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рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 298-КФ-С-О від 13 квітня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354 
(із змінами), та відповідно до документів, наданих 
ПраТ  «Сільгосптехніка» (вул. Франка, буд. 109, смт. 
Верховина, Верховинський район, Івано-Франківська об-
ласть, 78700, код за ЄДРПОУ: 03743629) на зупинення 
обігу акцій ПрАТ «Сільгосптехніка» у зв’язку перетворен-
ням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ  «Сільгосптехніка» (код за ЄДРПОУ: 03743629) – 
розпорядження № 105-КФ-З від 13 квітня 2017 року.

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

«18» квітня 2017 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «КОМПАНІЯ «ЕС-
ТЕТ» (03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 132, код 
за ЄДРПОУ: 33294508) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ПраТ «КОМПаНІЯ 
«ЕСТЕТ». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ  «КОМПАНІЯ «ЕСТЕТ» від 21 грудня 2010 року 
№782/10/1/10, видане 04.04.2011 Територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку в м. Києві та Київської області, анульовано – розпо-
рядження №152-КФ-С-а від 14 квітня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (із змінами і доповненнями), та відповідно до 
документів, наданих ПрАТ «Харківаптека-2» (61003, 
м.  Харків, майдан Конституції,20, код за ЄДРПОУ: 
01974610) на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку 
з перетворенням акціонерного товариства, скасовано ре-

єстрацію випуску акцій ПраТ «Харківаптека-2». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ  «Харківаптека-2» 
від 30  грудня 2010 року №336/20/1/10, видане 19 серпня 
2011 року Харківським територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 153-КФ-С-а від 14 квітня 
2017 року.

НКЦПФР повідомляє про ліцензування на фондо-
вому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 12.04.2017 р. № 132-Ца-УП-КУа, 
винесеної у відношенні ТОВ «КУа «ІНКОМ» (код за ЄДРПОУ: 
34483252) за невідновлення протягом строку, встановленого 
Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами) (далі – Ліцензійні умови), затвердже-
них рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.07.13р. №1281, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 12.09.13р. за №1576/24108 (із змінами 
та доповненнями), статусу члена саморегулівної організації 
та/або об'єднання професійних учасників ринку цінних папе-
рів, анульовано ліцензію на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку – діяльності з управління акти-
вами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами), а саме: серії АЕ № 185166 від 10.10.2012 року.

Постановою про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 12.04.2017 р. № 126-ЦД-1-Т, ви-
несеної у відношенні ТОВ «Торгівельно-інвестиційна 
компанія «Гермес КБ» (код за ЄДРПОУ: 38234218) за по-
рушення вимог пункту 5 Розділу II Ліцензійних умов про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними папе-
рами анульовано ліцензії на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінни-
ми паперами, а саме: брокерської діяльності - серії АЕ 
№263059 від 26.04.2013 р.; дилерської діяльності - серії 
АЕ №263060 від 26.04.2013.

Крім того, постановою про накладення санкції за пра-
вопорушення на ринку цінних паперів від 12.04.2017 р. 
№ 127-ЦД-1-Т, винесеної у відношенні ТОВ «ІК «Кон-
тендо Капітал» (код за ЄДРПОУ: 35920446) за порушен-
ня вимог пункту 5 Розділу II Ліцензійних умов проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами 
анульовано ліцензії на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме: брокерської діяльності - серії АЕ 
№286707 від 05.11.2013 р.; дилерської діяльності - серії 
АЕ №286708 від 05.11.2013.

14.04.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
Інформація про роботу
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Східного територіального управління НКЦПФР 
з 31.03.2017 року по 13.04.2017 року

Протягом звітного періоду Східним територіальним управ-
лінням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку закінчено планові перевірки ТОВ «Наноінвест»,  
ТОВ «Статус Ессет Капітал» та позапланову перевірку 
Азово-Чорноморська інвестиційна компанія у формі ТОВ. 

Східним територіальним управлінням НКЦПФР:
видано дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску 

цінних пеперів у зв’язку із втратою оригіналу:
- ПАТ «Експо нафта продукт»,
- ПАТ «Вирівське хлібоприймальне підприємство»,
- ПАТ «Завод обважнювачів».
У відношенні юридичних осіб складено 6 актів про 

правопорушення на ринку цінних паперів, опрацьовано 
253 особливих інформацій та 72 річних звітів емітентів.

Уповноваженою особою Комісії розглянуто справи про 
правопорушення на ринку цінних паперів

винесено:
постанови про накладення штрафних санкцій за нероз-

міщення особливої інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів:

- ПАТ «Перший Дніпропетровський авторемонтний за-
вод» - у розмірі 340 грн.,

- ПАТ «Дніпропетровський завод металоконструкцій 
ім. І.В. Бабушкіна» - у розмірі 510 грн.,

- ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбі-
нат» - у розмірі 170 грн.;

постанову про накладення штрафної санкції за роз-
міщення недостовірної особливої інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ри-
нок цінних паперів:

- ПАТ «Роменська гардинно-тюлева фабрика» - у роз-
мірі 255 грн.;

постанови про накладення штрафних санкцій за не-
опублікування особливої інформації:

- ПАТ «Дніпропетровський завод металоконструкцій 
ім. І.В. Бабушкіна» - у розмірі 510 грн.,

- ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбі-
на» - у розмірі 170 грн.;

постанову про накладення штрафної санкції за опу-
блікування недостовірної особливої інформації:

- ПАТ «Роменська гардинно-тюлева фабрика» - у роз-
мірі 255 грн.;

постанови про накладення штрафних санкцій за не 
подання особливої інформацій до НКЦПФР:

- ПрАТ «Полтава-Авто» - у розмірі 340 грн.,
- ПАТ «Дніпропетровський завод металоконструкцій 

ім. І.В. Бабушкіна» - у розмірі 510 грн.,
- ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбі-

нат» - у розмірі 170 грн.;
постанову про накладення штрафної санкції за по-

дання недостовірної особливої інформацій до НКЦПФР:
- ПАТ «Роменська гардинно-тюлева фабрика» - у роз-

мірі 255 грн.;
попередження за порушення законодавства про цінні 

папери, нормативних актів Комісії:
- ПрАТ «Харківська щіткова фабрика»,
- ПАТ «Дніпропетровський завод металоконструкцій 

ім. І.В. Бабушкіна»,
- ПАТ «Роменська гардинно-тюлева фабрика»,

- ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбіна».
З 30 березня по 13 квітня 2017 року контрольними гру-

пами Східного територіального управління НКЦПФР 
здійснено нагляди за реєстраціями акціонерів на загаль-
них зборах акціонерів у відношенні: 

- ПАТ «Полтавський завод медичного скла» - кворум 
достатній, загальні збори відбулись;

- ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектно-
конструкторський інститут «Енергопроект» - кворум до-
статній, загальні збори відбулись;

- ПАТ по газопостачанню та газифікації «Запоріжгаз» 
- кворум достатній, загальні збори відбулись;

- ПАТ «Сумигаз» - кворум достатній, загальні збори 
відбулись;

- ПАТ «Хартрон» - кворум достатній, загальні збори 
відбулись;

- ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський 
інститут атомного та енергетичного насособудування » - 
кворум достатній, загальні збори відбулись;

- ПАТ по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» 
- кворум достатній, загальні збори відбулись;

- ПАТ «Завод Обважнювачів» - кворум не достатній, 
загальні збори не відбулись;

- ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровсь-
кгаз» - кворум достатній загальні збори відбулись. 

Сплачено штрафи порушниками законодавства на 
ринку цінних паперів:

- ПрАТ «Енергопромбуд» - у сумі 1020 грн. - за розміщен-
ня не в повному обсязі та розміщення недостовірної річ-
ної регулярної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, 
опублікування недостовірної річної регулярної інформації 
та неподання річної регулярної інформацій до НКЦПФР;

- ПАТ «Миловарний комбінат» – у сумі 510 грн. - за роз-
міщення не в повному обсязі та розміщення недостовір-
ної річної регулярної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, 
опублікування не в повному обсязі річної регулярної ін-
формації та подання не в повному обсязі та подання не-
достовірної річної регулярної інформацій до НКЦПФР;

- ЗАТ «Верхньо-Хортицький авторемонтний завод» - у 
сумі 1700 грн. - за розміщення не в повному обсязі річної 
регулярної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та подання не 
в повному обсязі річної регулярної інформацій до НКЦПФР;

- ПАТ «Запорізький кабельний завод» - у сумі 170 грн. 
- за подання не в повному обсязі особливої інформацій 
до НКЦПФР;

- ПАТ «Роменська гардинно-тюлева фабрика» - у сумі 
765 грн. - за розміщення недостовірної особливої інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
НКЦПФР про ринок цінних паперів, опублікування недо-
стовірної особливої інформації та подання недостовір-
ної особливої інформацій до НКЦПФР;

- ПАТ «Запорізька кондитерська фабрика» - у сумі 
1020 грн. - за розміщення не в повному обсязі особливої 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них НКЦПФР про ринок цінних паперів, опублікування не 
в повному обсязі особливої інформації та подання не в 
повному обсязі особливої інформацій до НКЦПФР;

- ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» - у сумі 17 000 грн.  - 
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«iВаНО-ФРаНКiВСьКий 

ЛОКОМОТиВОРЕМОНТНий ЗаВОД»
1. Загальні відомості

Приватне акцiонерне товариство «Iвано-Франкiвський локомо-
тиворемонтний завод»,13655435, 76018, м.Iвано-Франкiвськ, 
Залiзнична, 22, 0342225370, info@lrz.if.ua, прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття 
рішення про виплату дивідендів

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв товариства 11.04.2017р. прийнято 

рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 
– укладення договорiв (контрактiв) щодо реалiзацiї Товариством 
продукцiї власного виробництва, якi укладатимуться протягом року з 
дати прийняття цього рiшення, а їх гранична сукупна ринкова вартiсть 
не перевищуватиме 350 000 тис. грн. Вартiсть активiв товариства 
складає 31315 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв складає 1117,68%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй 78251200 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 78064540 шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення – 78024760 
шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття 
рiшення - 9180 шт.

Загальними зборами акцiонерiв 11.04.2017 року прийнято рiшення 
про виплату дивiдендiв. Дата складення перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв 11.04.17р. розмiр дивiдендiв, що 
пiдлягають виплатi 10500 грн. Строк виплати 11.04.2017 - 10.10.2017р. 
Спосiб виплати - через депозитарну систему. Порядок виплати - ви-
плата всiєї суми в повному обсязi. 

iii. Підпис
Генеральний директор Сирота О.В. підтверджує достовірність 

інформації, що міститься вище, та визнає, що несе відповідальність 
згідно з законодавством.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

за ненадання інвестору в цінні папери (у тому числі ак-
ціонеру) на його письмовий запит інформації про діяль-
ність емітента в межах, передбачених законом та 
несвоєчасне надання інформації інвестору в цінні папе-
ри (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит;

- ПрАТ «Експерементально-механічний завод» - у сумі 
680 грн. - за розміщення не в повному обсязі річної регу-
лярної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та подан-
ня не в повному обсязі річної регулярної інформацій до 
НКЦПФР;

- ПАТ «Нововодолазький молокозавод» - у сумі  
1020 грн. - за нерозміщення особливої інформації та 
розміщення не в повному обсязі річної регулярної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
НКЦПФР про ринок цінних паперів, неопублікування осо-
бливої інформації та неподання особливої інформації 
та подання не в повному обсязі річної регулярної інфор-
мації до НКЦПФР.

На запити державних реєстраторів територіальним 
управлінням надано 1185 довідок про відсутність не скасо-
ваних випусків цінних паперів у юридичних осіб, у відно-
шенні яких розпочато спрощену процедуру ліквідації, на 
запити ліквідаторів юридичних осіб надано 35 довідок про 
відсутність не скасованих випусків цінних паперів, надано 
14 відповідей на запити арбітражних керуючих, державних 
виконавців. При підготовці на запити державних реєстрато-
рів Дніпропетровської області довідок про відсутність у 

юридичних осіб (щодо яких розпочато спрощену процедуру 
припинення) не скасованих випусків цінних паперів, вияви-
ло, що у відношенні емітентів акцій: ВАТ «АВТОСЕРВІС», 
ЗАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РОЗРАХУНКОВО-
ВЕКСЕЛЬНИЙ ЦЕНТР», ЗАТ  «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ 
ТРЕСТ №2», ВАТ «ВАГОНМАШ», ВАТ «ЗАВОД ЕКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», ЗАТ «ЗАВОД 
ГІДРОПРЕС», ЗАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ»,  
ЗАТ «ЄВРОМАРТ-3», ЗАТ «ДНІПРОАВТО», ЗАТ «ДНІПРО-
КЕЙС», ЗАТ «УКРПРОМТЕХ» державними реєстраторами 
розпочато процес проведення спрощеної процедури дер-
жавної реєстрації припинення акціонерного товариства 
шляхом його ліквідації. Для здійснення скасування реє-
страції випуску акцій акціонерних товариств на підставі п. 8 
розд. І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Комісії від 23.04.2013 року № 737 
інформація за належністю надана до Департаменту корпо-
ративного управління та корпоративних фінансів Комісії. 
Така ж процедура розпочата і до емітента облігацій  
ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІСД», про що інформація та-
кож надана до департаменту.

За звітний період надано 12 відповідей на письмові 
звернення юридичних та фізичних осіб.

Протягом звітного періоду фахівцями територіального 
управління надавалися консультації щодо отримання ди-
відендів, діяльності зберігачів, торговців цінними папе-
рами, фінансових посередників тощо.

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ТРУСКаВЕЦьКУРОРТ»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРиВаТНЕ 
аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ТРУСКаВЕЦьКУРОРТ», 30322940, 
82200, бульв. Ю.Дрогобича, 2, м. Трускавець, Львiвська обл, тел. 
(03247)60000

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017 року.

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

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«iНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССiНГ 

iНДаСТРi»
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 то вариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «IНТЕРКО РН КОРН ПРОСЕССIНГ IНДАСТРI», код за ЄДРПОУ 
32616426, 49022, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 120, теле-
фон: (056) 732-12-38

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://32616426.smida.gov.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «КиЇВСьКЕ ЦЕНТРаЛьНЕ КОНСТРУК-
ТОРСьКЕ БЮРО аРМаТУРОБУДУВаННЯ». Код за 
ЄДРПОУ емітента: 33096208. Місцезнаходження емітента: 03113, м. Київ, 
вул. Полковника Шутова, 9. Міжміський код та телефон: 044 490-94-85

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 18.04.2017р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фiрма 
«Баланс», код ЄДРПОУ 21451988, директор Зимовець Владислав Вікто-
рович

5. Інформація про загальні збори.
Кількість загальних зборів акціонерів, які було проведено у 2016 році - 1, 

а скликалося – 2.
Річні загальнi збори акціонерів ПАТ «КЦКБА» 28 квітня 2016 р. за 

адресою: 03113, м. Київ, 
вул. Полковника Шутова, 9, актова зала. 
Кворум зборів - 100 %
Порядок денний зборiв акцiонерiв: 
1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.
2.Звiт виконавчого органу про дiяльнiсть Товариства у 2015 р.
3.Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2015 р.
4.Висновок Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть То-

вариства у 2015 р.
5.Затвердження балансу та рiчного звiту Товариства за 2015 р.
6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу 

Товариства, звiту Наглядової ради Товариства, звiту Ревiзiйної комiсiї То-
вариства. 

7.Розподiл прибутку Товариства за 2015 рiк.
8.Затвердження рiшень органiв управлiння та контролю Товариства.
9.Вiдкликання Наглядової ради Товариства.
10.Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорiв (контрактiв) з членами Наглядової 

ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.

12. Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства шляхом викла-
дення його в новiй редакцiї (у зв’язку зi змiною законодавства).

13. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства 
шляхом викладення їх в новiй редакцiї (у зв’язку зi змiною законодавства).

Позачергові загальнi збори акціонерів ПАТ «КЦКБА» 16 вересня 
2016 р. за адресою: 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9, актова 
зала. 

Кворум зборів – 0,09 %. 

Порядок денний зборiв акціонерів:
1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.
2.Прийняття рiшення про змiну редакцiї протоколу № 1 рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства вiд 28.04.2016 р. (щодо питання № 7 порядку 
денного «Розподiл прибутку Товариства за 2015 рiк»).

3.Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв за простими акцiями То-
вариства.

4.Затвердження порядку виплати дивiдендiв. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, якi належать особам, що зареєструвалися 

для участi у загальних зборах, становить: 3337 шт., що складає 0,09 % вiд 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.

Кворум для проведення зборiв не досягнуто, збори не правомочнi при-
ймати рiшення з усiх питань порядку денного. Збори не вiдбулися.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди у звітному періоді не нарахову-
валися та не сплачувалися.

ii. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2016

Попередній
2015

Усього активів 295 534 341 500
Основні засоби (за залишковою вартістю) 114 891 108 258
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 76 438 71 839
Сумарна дебіторська заборгованість 86 731 115 837
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 473 44 579
Власний капітал 235 751 171 819
Статутний капітал 36 822 36 822
Нерозподілений прибуток 57 322 26 205
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3 233 3 203
Поточні зобов'язання і забезпечення 56 472 166 478
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

10,34246 5,50242

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

10,34246 5,50242

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3682200 3682200
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періо-
ду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0  0

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

0 0

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

Генеральний директор  Рикуніч Юрій Миколайович

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 "ЗаПОРiж-
ТРаНСФОРМаТОР"

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 викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

ztr.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
12.04.2017 Наглядовою радою ПАТ «ЗТР» на пiдставi п. 7.2. положення 

«Про наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Запорiж-
трансформатор», у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради 
ПАТ  «ЗТР», прийнято рiшення про обрання голови Наглядової ради, у 
зв’язку з чим, Машковцева Сергiя Вячеславовича, який є акцiонером 
ПАТ  «ЗТР» та володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «ЗТР» в розмiрi 

0.00000000045 %, обрано на посаду голови Наглядової ради ПАТ «ЗТР». 
Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що осо-
бою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк на який особу призначено на 
посаду не визначено, але не бiльше нiж до наступних загальних зборiв 
акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: головний юрисконсульт, головний юрисконсульт з питань корпоратив-
ного управлiння, головний юрисконсульт, голова Наглядової ради. 

12.04.2017 Ревiзiйною комiсiєю ПАТ «ЗТР» на пiдставi п. 7.2. положення 
«Про ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Запорiж-
трансформатор», у зв’язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ  «ЗТР», прийнято рiшення про обрання голови Ревiзiйної комiсiї,у 
зв’язку з чим Турiй Олену Василiвну, яка не володiє часткою у статутному 
капiталi обрано на посаду голови Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя щодо пас-
портних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на 
розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду складає 3 
роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: на-
чальник вiддiлу планування та звiтностi, заступник начальника фiнансово-
економiчного вiддiлу, Голова Ревiзiйної комiсiї.

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 I.С.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.04.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 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 вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства» за 
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 12.04.2017 року, 
оформленого Протоколом №1 вiд 12.04.2017 року Загальних зборiв 
акцiонерiв емiтента, внесено змiни до складу посадових осiб емiтента, а 
саме:

припинено повноваження посадової особи Голови Наглядової ради: То-
вариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АСТРА - МIЛК» (iдентифiкацiйний 
код за ЄДРПОУ 37386864). Посадова особа володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента в розмiрi 6 459 392 акцiй, що становить 75,304299%. 
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чин-
ного законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Посадова особа перебувала на посадi з 05 квiтня 2016 року 
вiдповiдно до Протоколу № 1 вiд 05 квiтня 2016 року Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 

припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради: Гро-
мадянин України Черкас Микола Васильович (паспорт КО 171567, виданий 
Шишацьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл. 22.11.2000р.). Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персо-
нальному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законо-
давства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа перебувала на посадi з 05 квiтня 2016 року вiдповiдно до 
Протоколу № 1 вiд 05 квiтня 2016 року Загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства. 

припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради: Гро-
мадянин України Бiкеєв Роман Вiкторович (паспорт КО 067542, виданий 
Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 03.03.2000р.). Поса-
дова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у пер-
сональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законо-
давства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа перебувала на посадi з 05 квiтня 2016 року вiдповiдно до 
Протоколу № 1 вiд 05 квiтня 2016 року Загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства. 

обрано посадову особу Члена Наглядової ради емiтента: Громадя-
нин України Бiкеєв Роман Вiкторович (паспорт КО 067542, виданий Ки-
ївським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 03.03.2000р.). По-
садова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни 
у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинно-
го законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посадова особа обрана на строк до наступних рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор ТОВ «Простiр»; дирек-
тор ТОВ «АСТРА - МIЛК», член Наглядової ради ПАТ 
«Полтаваплемсервiс». Посадова особа є представником Товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «АСТРА - МIЛК» (iдентифiкацiйний код за 
ЄДРПОУ 37386864) - акцiонера емiтента у власностi якого знаходиться 
6459392шт. простих iменних акцiй, що становить 75,304299% статут-
ного капiталу емiтента. 

обрано посадову особу Члена Наглядової ради емiтента: Громадянку 
України Деркач Iнну Володимирiвну (паспорт КО 511604, виданий 
Зiнькiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл. 24.07.2003р.). Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персо-
нальному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законо-
давства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа обрана на строк до наступних рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 

п’яти рокiв: юрист ТОВ «Полтавамолпрод»; юрисконсульт ТОВ «ТД «Лю-
бас»; юрисконсульт ТОВ «Агропродекспорт». Посадова особа є незалеж-
ним директором. 

обрано посадову особу Члена Наглядової ради емiтента: Громадянку 
України Сластьон Свiтлана Валерiївна (паспорт КО 679764, виданий 
Зiнькiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл. 06.11.2006р.). Посадо-
ва особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у пер-
сональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного зако-
нодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Посадова особа обрана на строк до наступних рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Полтавамолп-
род»; начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Лозiвський молочний завод»; 
юрисконсульт ТОВ «ТД «Любас». Посадова особа є незалежним директо-
ром. 

обрано посадову особу Члена Наглядової ради емiтента: Громадян-
ку України Карамушко Тетяна Володимирiвна (паспорт КН 165613 ви-
даний 21.05.1996р., Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй 
обл.). Посадова особа володiє 50шт. простих iменних акцiй емiтента, що 
становить 0,00058% статутного капiталу емiтента. Змiни у персонально-
му складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодав-
ства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа обрана на строк до наступних рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: завiдуюча канцелярiєю ПАТ «Полтаваплемсервiс»; 
iнженер з охорони працi ПАТ «Полтаваплемсервiс»; в.о. iнспектора з 
кадрiв ПАТ «Полтаваплемсервiс». Посадова особа є акцiонером 
емiтента. 

обрано посадову особу Члена Наглядової ради емiтента: Громадяни-
на України Клемазов Володимир Миколайович (паспорт КН 571213 ви-
даний 20.01.1998р., Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй 
обл). Посадова особа володiє 50шт. простих iменних акцiй емiтента, що 
становить 0,00058% статутного капiталу емiтента. Змiни у персонально-
му складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодав-
ства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа обрана на строк до наступних рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: менеджер в ТОВ «СIО» м. Полтава; головний лiкар 
ветеринарної медицини в ПАТ «Полтаваплемсервiс». Посадова особа є 
акцiонером емiтента. 

обрано посадову особу Голову Ревiзiйної комiсiї емiтента: Громадянка 
України Шепель Лариса Станiславiвна (паспорт КН 960274, виданий 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 01.09.1999р.). По-
садова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу – 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв – Головний бухгалтер ТОВ «МОЛПРОДЕКСПО», 
бухгалтер ТОВ «АСТРА – МIЛК», Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ 
««Полтаваплемсервiс». 

обрана посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї емiтента: Громадянка 
України Сiльнича Iрина Олексiївна (паспорт КН 634728, виданий Пол-
тавським РВ УМВС України в Полтавськiй обл. 20.05.1998р.). Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який при-
значено особу  – 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх  п’яти рокiв: бухгалтер - касир в ПАТ «Полтаваплемсервiс»; 
бухгалтер в ПАТ «Полтаваплемсервiс»; Член Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ  «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС».

обрана посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї емiтента: Громадя-
нин України Гайдабура Василь Павлович (паспорт КН 541397, виданий 
Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл. 09.12.1997р.). Посадо-
ва особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який призначено особу – 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора в «Стандарт – 
Агро» м. Гадяч; керуючий дiльницею № 4 м. Гадяч 
ПАТ  «Полтаваплемсервiс». 

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. 13.04.2017

(дата)

ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ПОЛТаВаПЛЕМСЕРВiС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №73, 18 квітня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ 

ТОВаРиСТВО 
«ПОЛТаВаПЛЕМСЕРВiС»

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

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

http://poltavaplemservis.pl.ua

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

ii. Текст повідомлення
ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС» (надалi – емiтент) повiдомляє, що за 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 12.04.2017 року, оформ-
леного Протоколом №1 вiд 12.04.2017 року Загальних зборiв акцiонерiв 
емiтента, прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв, а саме: 

• характер правочинiв: купiвля – продаж нерухомого майна, рухомого 
майна, товарiв, у т.ч. на умовах комiсiї, посередницькi послуги, взяття на 
себе фiнансових зобов’язань, в т.ч. шляхом укладення кредитних договорiв 
рiзних видiв, договорiв поруки, майнової поруки, гарантiї, застави, надання/
отримання позик, надання/отримання поворотної/безповоротної 
вiдсоткової/безвiдсоткової фiнансової допомоги;

• гранична сукупна вартiсть правочинiв: 50000 тис.грн. без ПДВ;
• вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 7214 

тис.грн.;
• спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 693%;

• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 7 237 379 штук простих iменних 
акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах - 6 459 392 штук простих iменних акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» прийняття рiшення: 6 459 392 штук простих iменних 
акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення: 0 штук простих iменних акцiй.

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. 13.04.2017
(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 «СТРаХОВа КОМПаНІЯ «РІДНа»
2. Код за ЄДРПОУ: 34809641
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, Подільський район, вулиця Ігорів-

ська, будинок 12-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 425-12-90, (044) 425-00-95
5. Електронна поштова адреса: info@sk-ridna.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://sk-ridna.com.ua/about-us/2016-
04-26-09-17-56.html 

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
14.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів АТ (приватне) «СК «РІДНА» 

(протокол № 1/17 від 14.04.2017 р.) прийнято рішення переобрати Петущака 
Валерія Дісановича (паспорт серії СО № 057807, виданий Жовтневим РУ ГУ 
МВС України в м. Києві 28.01.1999 р.) на посаду Голови Наглядової ради АТ 
(приватне) «СК «РІДНА»; підстава прийняття рішення, обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб емітента - у зв’язку із закінченням строку 
повноважень Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА». Строк, на який об-
рано Петущака Валерія Дісановича, - три роки. Петущак Валерій Дісанович є 
акціонером АТ (приватне) «СК «РІДНА»; частка Петущака Валерія Дісановича у 
статутному капіталі емітента - 11,25 %; розмір пакета акцій - 900 штук. Петущак 
Валерій Дісанович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Інформація про посади, які Петущак Валерій Дісанович обіймав протягом 
останніх п’яти років: Голова Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА».

14.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів АТ (приватне) «СК «РІДНА» 
(протокол № 1/17 від 14.04.2017 р.) прийнято рішення переобрати Кузьменко 
Віталія Васильовича (паспорт серії СН № 467473, виданий Дніпровським РУ 
ГУ МВС України в м. Києві 20.03.1997 р.) на посаду члена Наглядової ради 
АТ (приватне) «СК «РІДНА»; підстава прийняття рішення, обґрунтування 
змін у персональному складі посадових осіб емітента - у зв’язку із закінчен-
ням строку повноважень Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА». 
Строк, на який обрано Кузьменко Віталія Васильовича, - три роки. Кузьменко 
Віталій Васильович є представником акціонера АТ (приватне) «СК «РІДНА» 
Кузьменко Оксани Григорівни; частка Кузьменко Оксани Григорівни у статут-
ному капіталі емітента - 66,25 %; розмір пакета акцій - 5 300 штук. Частка 
Кузьменко Віталія Васильовича у статутному капіталі емітента - 0 %; розмір 
пакета акцій - 0 штук. Кузьменко Віталій Васильович непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про посади, які Кузь-
менко Віталій Васильович обіймав протягом останніх п’яти років: комерцій-
ний директор ТОВ «Інтерфудс», фінансовий директор АТ (приватне) «СК 
«РІДНА», член Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА».

14.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів АТ (приватне) «СК «РІДНА» 
(протокол № 1/17 від 14.04.2017 р.) прийнято рішення переобрати Петущака 

Сергія Валерійовича (паспорт серії СН № 659479, виданий Залізничним РУ ГУ 
МВС України в м. Києві 25.12.1997 р.) на посаду члена Наглядової ради АТ 
(приватне) «СК «РІДНА»; підстава прийняття рішення, обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб емітента - у зв’язку із закінченням стро-
ку повноважень Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА». Строк, на який 
обрано Петущака Сергія Валерійовича, - три роки. Петущак Сергій Валерійо-
вич є акціонером АТ (приватне) «СК «РІДНА»; частка Петущака Сергія Валері-
йовича у статутному капіталі емітента - 11,25 %; розмір пакета акцій - 900 штук. 
Петущак Сергій Валерійович непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Інформація про посади, які Петущак Сергій Валерійович обі-
ймав протягом останніх п’яти років: генеральний директор ГО «Центр 
соціально-консервативної політики», радник Голови Правління АТ (приватне) 
«СК «РІДНА», член Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА».

14.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів АТ (приватне) «СК «РІДНА» 
(протокол № 1/17 від 14.04.2017 р.) прийнято рішення переобрати Давтяна Ара-
рата Володієвича (паспорт серії СО № 628109, виданий Печерським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві 20.03.2001 р.) на посаду члена Наглядової ради АТ (приватне) 
«СК «РІДНА»; підстава прийняття рішення, обґрунтування змін у персонально-
му складі посадових осіб емітента - у зв’язку із закінченням строку повноважень 
Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА». Строк, на який обрано Давтяна 
Арарата Володієвича, - три роки. Давтян Арарат Володієвич є незалежним чле-
ном Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА» (незалежним директором АТ 
(приватне) «СК «РІДНА»). Частка Давтяна Арарата Володієвича у статутному 
капіталі емітента - 0 %; розмір пакета акцій - 0 штук. Давтян Арарат Володієвич 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про 
посади, які Давтян Арарат Володієвич обіймав протягом останніх п’яти років: 
заступник директора з транспорту відділу адміністрації ПрАТ «Аснова Холдинг» 
(попереднє найменування - ЗАТ «Аснова Холдинг»), директор ТОВ «Дипломат 
Авто», комерційний директор ТОВ «Сінта-Груп», директор ТОВ «СТО Арт Сер-
віс», член Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА».

14.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів АТ (приватне) «СК «РІДНА» 
(протокол № 1/17 від 14.04.2017 р.) прийнято рішення переобрати Невшупу 
Аллу Володимирівну (паспорт серії НК № 426581, виданий Корюківським РВ 
УМВС України в Чернігівській області 08.12.1997 р.) на посаду Ревізора АТ (при-
ватне) «СК «РІДНА»; підстава прийняття рішення, обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб емітента - у зв’язку із закінченням строку повно-
важень Ревізора АТ (приватне) «СК «РІДНА». Строк, на який обрано Невшупу 
Аллу Володимирівну, - три роки. Частка Невшупи Алли Володимирівни у статут-
ному капіталі емітента - 0 %; розмір пакета акцій - 0 штук. Невшупа Алла Воло-
димирівна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ін-
формація про посади, які Невшупа Алла Володимирівна обіймала протягом 
останніх п’яти років: головний бухгалтер ТОВ «КІМ», економіст ТОВ «Авіакомпа-
нія «Україна-АероАльянс», Ревізор АТ (приватне) «СК «РІДНА».

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління ________ 

(підпис)
Л.В. Невшупа 

(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.04.2017 р.

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«УКРаЇНСьКий НаФТОГаЗОВий ІНСТиТУТ»

2. Код за ЄДРПОУ
00147134
3. Місцезнаходження
04053 Київ Кудрявський узвіз, 7
4. Міжміський код, телефон та факс
044 482-5690 044 239-1720
5. Електронна поштова адреса
rs@ukrngi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
www.ukrngi.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів

N 
з/п 

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості майна 

або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності

(у відсотках)
1 2 3 4 5 

1 11.04.2017 90860,9 95598 95,04477
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину: 11.04.2017;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ;
Предмет правочину: виконання проектно-вишукувальних робіт;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена відповідно до законодавства: 90860,9 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 95598 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 95,04477%

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   Крамарев Г.В.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  11.04.2017
  (дата)

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

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

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

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВа-
РиСТВО "ЧЕРНiГiВСьКа ВЗУТ-
ТєВа ФаБРиКа "БЕРЕГиНЯ", 
00308376, 14000, м. Чернiгiв, вул. Родiмцева, 
16, тел., (0462) 676560,

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

13.04.2017

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

www.beregynya.com.ua

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ОБУХІВСьКий РайаГРОТЕХСЕРВІС»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

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

Публічне акціонерне товариство 
"Обухівський райагротехсервіс", 
00904575, вул. Трипільська, б.35, 
м. Обухів, Обухівський р-н, 
Київська обл., 08700, 
тел. (04572) 5-12-73

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

13.04.2017

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

http://00904575.smida.gov.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Міжнародний 
інститут аудиту", 21512649

5. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори проводились 15.04.2016р. Збори проводились 
за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицію по питанням 
порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій 
від акціонерів не надходило. Порядок денний: 1. Обрання Голови 
зборів, секретаря та Лічильної комісії. Затвердження регламенту 
зборів (Обрано Голову зборів, секретаря та Лічильну комісію. 
Затвердження регламенту зборів). 2. Розгляд та затвердження 
річного звіту правління Товариства за 2015 рік (Визнати роботу 
правління Товариства задовільною та затвердити річний звіт 
правління за 2015 рік). 3. Розгляд та затвердження звіту ревізійної 
комісії Товариства за 2015 рік (Визнати роботу Ревізійної комісії 
Товариства задовільною та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 
рік) 4. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 
2015 рік (Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною 
та затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік) 5. Розгляд та 
затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік 
(Затвердити фінансову звітність Товариства за 2015 рік) 6. 
Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків 
Товариства за результатами діяльності у 2015 році (Збитки 
Товариства за результатами діяльності у 2015 році покрити за 
рахунок прибутку майбутніх періодів)
6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та 

попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не прийма-
лось.

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 11856 12015
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

166 184

Довгострокові фінансові 
інвестиції

0 0

Запаси 7168 7302
Сумарна дебіторська 
заборгованість

4135 4183

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

78 40

Власний капітал 4343 4486
Статутний капітал 2000 2000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

278 421

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

0 0

Поточні зобов'язання і 
забезпечення

7513 7529

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0,02 -0,03

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

-0,02 -0,03

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

8000000 8000000

Протягом звітного періоду цінні папери власників не викуплялись
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«БIЛОВОДСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ», 00955851, вул. Бiловодська, 
2, с. Бiловод, Роменський р-н., Сумська обл., 42065, (05448) 9-38-08

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2017 року

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю 
«Сумикооп-аудит», 30267686.

5. Інформація про загальні збори
25.04.2016, чергові
Порядок денний
1.Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку прове-

дення Загальних зборів.
2.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
3.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4.Розгляд звіту Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту Правління.
5.Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
6.Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за під-

сумками роботи за 2015 рік.
7.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
8.Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Това-

риства шляхом викладення його в новій редакції.
9.Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції.
10.Про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом 

викладення його в новій редакції.
11.Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції
12.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14.Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з чле-

нами Наглядової ради, а також обрання особи, що уповноважується на під-
писання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15.Прийняття рішення про надання майнового поручительства та пере-
дачу в заставу майна Товариства, надання повноважень на укладання та-
ких угод.

16.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних право-
чинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені 
Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення, вартістю 
більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної 
фінансової звітності.

Робота Зборів за порядком денним:
Питання порядку денного №1 «Обрання лічильної комісії. Прийняття 

рішень з питань порядку проведення Загальних зборів».
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій.

«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію в складі: Бережна Ольга Микола-

ївна - голова лічильної комісії, Ясичева Тетяна Володимирівна - секретар 
лічильної комісії, Іщенко Ольга Федорівна - член лічильної комісії. Затвер-
дити порядок денний Загальних Зборів та Регламент Загальних Зборів.

Питання порядку денного №2 «Розгляд звіту та висновків Ревізійної ко-
місії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту та висновків Ревізійної комісії».

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій.

«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 

за 2015 рік.

Питання порядку денного №3 «Розгляд звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Нагля-
дової ради».

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій.

«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.
Питання порядку денного №4 «Розгляд звіту Правління Товариства за 

2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління».
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій.

«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 р.
Питання порядку денного №5 «Затвердження річного звіту (фінансової 

звітності) Товариства за 2015 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій.

«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 

2015 рік.
Питання порядку денного №6 «Прийняття рішення про розподіл при-

бутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2015 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій.

«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Затвердити розподіл прибутку за підсумками роботи в 2015 

році, нерозподілений прибуток на кінець 2015 року в сумі 53663 тис. грн 
направити в фонд розвитку виробництва та покриття збитків, дивіденди не 
виплачувати. 

Питання порядку денного №7 «Про внесення змін до Статуту Товари-
ства шляхом викладення його в новій редакції».

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій.

«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товари-

ства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» шляхом викладення його в 
новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповнова-
жити Голову правління Загурського О.В. на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства. Уповноважити Загурського О.В. здійснити всі юридичні та 
фактичні дії по реєстрації нової редакції Статуту Товариства в органах дер-
жавної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства.

Питання порядку денного №8 «Про внесення змін до Положення про 
Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій ре-
дакції».

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій.

«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Пу-

блічного акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» шля-
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хом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори 
акціонерів Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товари-
ства Загурського О.В. на підписання нової редакції цього Положення.

Питання порядку денного №9 «Про внесення змін до Положення про 
Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцій.

«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного 

акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» шляхом 
викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову 
раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товари-
ства Загурського О.В. на підписання нової редакції цього Положення.

Питання порядку денного №10 «Про внесення змін до Положення про 
Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцій.

«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення про правління Публічного акці-

онерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» шляхом ви-
кладення його в новій редакції. Затвердити Положення про правління Това-
риства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства 
Загурського О.В. на підписання нової редакції цього Положення.

Питання порядку денного №11 «Про внесення змін до Положення про 
Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцій.

«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічно-

го акціонерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» шля-
хом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну 
комісію Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Това-
риства Загурського О.В. на підписання нової редакції цього Положення.

Питання порядку денного №12 «Про припинення повноважень членів 
Наглядової ради Товариства».

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцій.

«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження наступних членів Наглядової 

ради: 1. Костенка Олександра Михайловича; 2. Томсона Пітера Мітчела; 3. 
Скакун Людмили Іванівни.

Питання порядку денного №13 «Про обрання членів Наглядової ради 
Товариства».

ГОЛОСУВАЛИ: Результати голосування:
№
п/п ПІБ кандидата Кількість голосів акціонерів, які віддані за кандидата
1 Костенко Олександр Михайлович 11091783 голосів
2 Томсон Пітер Мітчел 11091783 голосів
3 Скакун Людмила Іванівна 11091783 голосів
4 Овсепян Рудік Геворкович 11091783 голосів
5 Сорока Юрій Миколайович 11091783 голосів
Рішення приймається.
ВИРІШИЛИ: Обрати наступних членів Наглядової ради:
1. Костенка Олександра Михайловича
2. Томсона Пітера Мітчела
3. Скакун Людмилу Іванівну
4. Сороку Юрія Миколайовича
5. Овсепяна Рудіка Геворковича 
Обрати членів Наглядової ради на строк, передбачений статутом Това-

риства, а саме на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

Питання порядку денного №14 «Затвердження цивільно-правових дого-
ворів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, а також обрання осо-
би, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з члена-
ми Наглядової ради Товариства».

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцій.

«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди як 
безоплатний, обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради, Голову правління Публічного акці-
онерного товариства «Біловодський комбінат хлібопродуктів» - Загурського 
Олександра Віталійовича.

Питання порядку денного №15 «Прийняття рішення про надання майно-
вого поручительства та передачу в заставу майна товариства, надання по-
вноважень на укладання таких угод».

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцій.

«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: 1. Поширити майнове поручительство перед Публічним акціо-

нерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» за зобов'язаннями Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Українські аграрні інвестиції» за Гене-
ральним договором на здійснення кредитних операцій №010/56-4/656 від 
17.04.2012 р. із загальним лімітом в сумі 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) 
доларів США на збільшений строк дії максимум до 31.03.2019р. (далі - Гене-
ральний договір) для поповнення обігових коштів, шляхом поширення діючої 
іпотеки за іпотечним договором від 28.04.2012 року та посвідчений приватним 
нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєвським А.І., та за-
реєстровано в реєстрі за № 1357 та діючої застави обладнання та транспорт-
них засобів за договором застави основних засобів №1175 від 31.03.2014 року 
та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 
Підгаєвським А.І., та зареєстровано в реєстрі за №261, укладеними між Публіч-
ним акціонерним товариством «Біловодський комбінат хлібопродуктів» та Пу-
блічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» на нові умови 
кредитування, а саме на новий строк дії Генерального договору - до 
31.03.2019р. 

У випадку придбання та постановки на баланс товариства нового облад-
нання, транспортних засобів та в зв'язку з реконструкцією та/або будівни-
цтвом нових об'єктів нерухомості, що знаходиться за адресами: 

А) 42062 Сумська обл. Роменський р-н с. Біловод вул. Біловодська, 2,
Б) 42070 Сумська обл. Роменський р-н с. Бобрик вул. Біловодська, 28А, 
В) 42085 Сумська обл., Роменський р-н с. Андріяшівка вул. Київська, 218 
передати в заставу/іпотеку Публічному акціонерному товариству «Райф-

файзен Банк Аваль» таке обладнання, нерухомість та транспортні засоби 
ринковою вартістю не більше 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень) в за-
безпечення зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Укра-
їнські аграрні інвестиції» за Генеральним договором.

У випадку здійснення Публічним акціонерним товариством «Біловодський 
комбінат хлібопродуктів» реконструкції наявного нерухомого майна, яке пере-
дано в іпотеку Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк 
Аваль» та/або будівництвом нових об'єктів нерухомого майна, які будуть вклю-
чено до складу нерухомого майна, переданого в іпотеку або які знаходитимуть-
ся на одній земельній ділянці із нерухомістю, переданою в іпотеку, з метою за-
безпечення виконання грошових зобов'язань Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Українські аграрні інвестиції» по Генеральному договору, 
реконструйовані та/або побудовані об'єкти нерухомого передати в іпотеку Пу-
блічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль».

2. На виконання прийнятих рішень укласти усі необхідні договори заста-
ви/іпотеки та/або додаткові угоди до діючих договорів застави та до догово-
ру іпотеки в зв'язку з новими умовами кредитування, а саме з новим стро-
ком дії до 31 березня 2019 року та/або передачею майна в заставу/іпотеку.

3. Надати повноваження на укладання договорів та додаткових угод, 
пов'язаних із виконанням прийнятих рішень, в тому числі щодо передачі в 
заставу/іпотеку майна товариства, змін до договорів застави обладнання, 
змін до договору іпотеки, а також нового договору застави/іпотеки із правом 
самостійного визначення всіх істотних умов цих договорів, угод, документів 
Голові правління Загурському Олександру Віталійовичу.

4. Надати Голові Правління Загурському Олександру Віталійовичу, повнова-
ження щодо самостійного (без додаткового погодження) прийняття рішення про 
заміну зношеного обладнання цілісного майнового комплексу, що вийшло із ладу 
та було передане в заставу банку, на інше рівноцінне (аналогічне) в межах рин-
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кової вартості такого обладнання не більше ніж 100 000 000 грн. (сто мільйонів 
гривень) із правом визначення переліку такого обладнання та передачі його в 
заставу банку, шляхом укладення відповідних додаткових угод до договорів за-
стави щодо заміни переданого в заставу обладнання.

Питання порядку денного №16 «Прийняття рішення про вчинення зна-
чних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
бути вчинені Товариством протягом одного року з моменту прийняття рі-
шення, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними 
останньої річної фінансової звітності».

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11091783 голосів, або 100% голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцій.

«Проти» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Попередньо схвалити укладення Товариством значних пра-

вочинів (ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких 
правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності товариства) за умови попереднього погодження 
з Наглядовою радою, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної 
господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих За-
гальних зборів акціонерів граничною сукупною вартістю не більше  
300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок), а саме: 

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових 
зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших бан-
ківських продуктів/послуг;

- передачі рухомого та нерухомого 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;

- експортно-імпортних контрактів на поставку продукції та обладнання, 
договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна, облад-
нання) та продукції, надання послуг, оренди, лізингу, договорів підряду в т.ч. 
капітального будівництва, реконструкції;

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його 
обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів 
акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства 
значних правочинів 

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без додаткового рі-
шення Загальних зборів акціонерів: 

- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та 
доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом 1 (одного) року 
з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів;

- погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майно-
вих прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, 
придбанню, тощо; 

- надавати згоду (погодження) на укладання Головою правління, попере-
дньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами зна-
чних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Всі питання Порядку денного розглянуті.
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 

дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 123288 86034
Основні засоби (за залишковою вартістю) 77212 30814
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 21922 26875
Сумарна дебіторська заборгованість 23957 28274
Грошові кошти та їх еквіваленти 120 37
Власний капітал 84266 57162
Статутний капітал 3043 3043
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 80767 53663
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 39021 28872
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 2,2264 1,0415
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

2,2264 1,0415

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12173076 12173076
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

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 "ОДЕСь-
Кий МаШиНОБУДiВНий 
ЗаВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00165698
3. Місцезнаходження 65013, м. Одеса, вул. Чорномор-

ського козацтва, 72
4. Міжміський код, телефон та факс (0482) 34-10-22 (0482) 34-10-22
5. Електронна поштова адреса 00165698@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://00165698.smida.gov.ua

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

ii. Текст повідомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Наглядовою радою 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНО-
БУДIВНИЙ ЗАВОД» 14 квiтня 2017 року. Припинено повноваження члена 
Правлiння Кожемякiної Валентини Владиславiвни, якi втрачають чиннiсть з 
14.04.2017 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Змiни у персональному 
складi вiдбулися на пiдставi особистої заяви вiд 31.03.2017 р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебува-
ла на посадi з 16.05.2016 р. Нового члена Правлiння не призначено. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Чередник Володимир Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.04.2017
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО 
«КиЇВМЕТРОБУД»

2. Код за ЄДРПОУ 01387432
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, Прорiзна, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (44)279-41-89
5. Електронна поштова адреса corp.viddil@metrobud.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.metrobud.kiev.ua

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

ii. Текст повідомлення
6 березня 2017 року генеральним директором ПАТ «Київметробуд» 

пiдписано договiр субпiдряду №3/001 з компанією «ЛИМАК ИНШААТ САНАИ 
ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» на завершення будівництва метропо-
літену в м. Дніпропетровськ (м. Днiпро). Сума договору складає 3961633851,56 
грн., що у 14 раз перевищує суму активів за даними останньої річної фінан-
сової звiтностi (280023 тис.грн.). Право на підписання договору виникло 
вiдповiдно до рішення загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Київметробуд» вiд 
27.04.2016р. протокол №8, де попередньо схвалено значні правочини – до-
говори пiдряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти мiльярдiв 
гривень, якi будуть вчинятися Товариством в період до 27 квітня 2017 року. За 
це рішення віддали свої голоси акціонери, які у сукупності володіють 2827670 
акцій, що складає 99,99 вiдсоткiв вiд 2827691 акцій голосуючих на зборах, 
проти або утримався – немає голосів, не голосували 21 акція.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, статутом товариства не визначені.

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 
ПАТ «Київметробуд»

Петренко Володимир Іванович

14.04.2017
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ФаРМаЦЕВТиЧНа 

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

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

ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

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

значних правочинів: 12.04.2017 року.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні 

збори акціонерів ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характе-

ру: попередньо схвалено та надано попередню згоду на вчинення 
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» протягом одного року з 
дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочи-
нів, предметом яких є: залучення боргового фінансування, іпотека, 

застава рухомого майна, придбання основних засобів, витрати, 
пов’язані із запровадженням нових технологій, наукових дослі-
джень та модернізації виробничих процесів, придбання сировини 
та матеріалів, поставка продукції власного виробництва, купівля-
продаж продукції власного виробництва та купівля - продаж цінних 
паперів. 

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочи-
ну, визначена на дату прийняття рішення: ціна (сума) кожного окремо-
го, попередньо схваленого, правочину не повинна перевищувати суму 
1 500 000 000 (один мільярд п`ятсот мільйонів) гривень 00 копійок, або 
відповідного еквівалента в іноземній валюті. 

Гранична сукупність вартості правочинів: 1 500 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 2734805 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартос-

ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 54,84852%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 559 541. 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 559 327.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення: 559 327.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення: 0.
ІiІ. Підпис

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

2.
Генеральний директор   Діденко Світлана Василівна
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  14.04.2017 року
  (дата)

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ФаРМаЦЕВТиЧНа ФІРМа «ДаРНиЦЯ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування 
емітента

Публічне акціонерне товариство 
«Племзавод «Літинський»

1.2.Організаційно - правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00846180

1.4.Місцезнаходження 
емітента

22343, Вінницька область, Літинський 
район, село Громадське, вулиця 
Центральна, будинок 1.

1.5.Міжміський код, телефон 
та факс емітента

(04347) 3-41-30

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

http://www.00846180.pat.ua 

1.7.Електронна поштова 
адреса емітента

oleksyk.op@gmail.com

1.8. Дата вчинення 
події

13 квітня 2017 року

1.9.Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значних 
правочинів

2. Текст повідомлення:
2.1.Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення зна-

чного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв:
Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ 

«Племзавод «Літинський» 13 квітня 2017 року.
2.2.Предмет правочину: 
Надання Позикодавцем (Товариством з обмеженою відповідальніс-

тю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРА-
ЇНА») Позичальнику (Публічному акціонерному товариству «Племзавод 
«Літинський») позики на поповнення обігових коштів. 

2.3.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом право-
чину, визначена відповідно до законодавства: 104 200 тис. грн.

2.4.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності: 

136 790 тис. грн.
2.5.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 

предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках):

76,18 %.
2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 

акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рі-
шення (зазначається, якщо рішення приймається загальними збо-
рами):

2.6.1.Загальна кількість голосуючих акцій: 4 625 490 голосуючих ак-
цій.

2.6.2. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах: 4 625 490 голосуючих акцій.

2.6.3. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення: 4 625 490 голосуючих акцій.

2.6.4. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення: 0 голосуючих акцій.

2.7.Додаткові критерії для віднесення правочину до значного 
правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені 
статутом акціонерного товариства: відсутні.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством України:

Голова Правління 
ПаТ «Племзавод «Літинський» _______ Олексюк Олег Петрович

           /Підпис М. П./

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ПЛЕМЗаВОД «ЛІТиНСьКий»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування 
емітента

Публічне акціонерне товариство 
«Племзавод «Літинський»

1.2.Організаційно-правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00846180

1.4.Місцезнаходження емітента 22343, Вінницька область, Літинський 
район, село Громадське, вулиця 
Центральна, будинок 1.

1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(04347) 3-41-30

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

http://www.00846180.pat.ua 

1.7.Електронна поштова адреса 
емітента

oleksyk.op@gmail.com

1.8. Дата вчинення події 13 квітня 2017 року
1.9.Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 

емітента

2. Текст повідомлення:
2.1.Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонер-

ного товариства «Племзавод «Літинський» 13 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про 

ПРиПиНЕННЯ ПОВНОВажЕНь: 
Член Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літинський» Москалевський Вя-

чеслав Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Під-
става такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у ста-
тутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Плем-
завод «Літинський». Особа акціями ПАТ «Племзавод «Літинський» не володіє. 
Особа є представником акціонера емітента ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРА-
ТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОНДИТЕРІНВЕСТ» (ідент. код. юр особи 
36633361, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУР-
НИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОНДИТЕРІНВЕСТ» воло-
діє 4 163 490 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю  
1 040 872 грн. 50 коп., що становить 90,01 % у статутному капіталі ПАТ «Плем-
завод «Літинський». Особа перебувала на даній посаді 1 рік 6 днів. Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2.Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Племзавод «Літинський» 13 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про 

ПРиПиНЕННЯ ПОВНОВажЕНь: 
Член Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літинський» Рощупкін Дмитро 

Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава 
такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутно-
му капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадо-
вих осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Племзавод 
«Літинський». Особа акціями ПАТ «Племзавод «Літинський» не володіє. Осо-
ба є представником акціонера емітента ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРА-
ТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОНДИТЕРІНВЕСТ» (ідент. код. юр особи 
36633361, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОНДИТЕРІНВЕСТ» 
володіє 4 163 490 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю  
1 040 872 грн. 50 коп., що становить 90,01 % у статутному капіталі ПАТ «Плем-
завод «Літинський». Особа перебувала на даній посаді 1 рік 6 днів. Особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Замість даної особи, повноваження якої припинено, на дану посаду ні-
кого не обрано.

2.3.Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Племзавод «Літинський» 13 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про 

ПРиПиНЕННЯ ПОВНОВажЕНь: 
Член Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літинський» Стахурська На-

талія Сергіївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава 
такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у ста-
тутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ 
«Племзавод «Літинський». Особа акціями ПАТ «Племзавод «Літинський» 
не володіє. Особа є представником акціонера емітента ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОНДИТЕРІН-

ВЕСТ» (ідент. код. юр особи 36633361, місцезнаходження: 04176, м. Київ, 
вул. Електриків, 26/9). ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ ФОНД «КОНДИТЕРІНВЕСТ» володіє 4 163 490 шт. простих імен-
них акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що 
становить 90,01 % у статутному капіталі ПАТ «Племзавод «Літинський». 
Особа перебувала на даній посаді 1 рік 6 днів. Особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Замість даної особи, повноваження якої припинено, на дану посаду ні-
кого не обрано.

2.4.Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Племзавод «Літинський» 13 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про 

ПРиПиНЕННЯ ПОВНОВажЕНь: 
Член Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літинський» Дячук Наталія Пе-

трівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого 
рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному 
капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадо-
вих осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Племза-
вод «Літинський». Особа акціями ПАТ «Племзавод «Літинський» не воло-
діє. Особа є представником акціонера емітента ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОНДИТЕРІН-
ВЕСТ» (ідент. код. юр особи 36633361, місцезнаходження: 04176, м. Київ, 
вул. Електриків, 26/9). ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ ФОНД «КОНДИТЕРІНВЕСТ» володіє 4 163 490 шт. простих імен-
них акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що 
становить 90,01 % у статутному капіталі ПАТ «Племзавод «Літинський». 
Особа перебувала на даній посаді 1 рік 6 днів. Особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

2.5.Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Племзавод «Літинський» 13 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про 

ПРиПиНЕННЯ ПОВНОВажЕНь: 
Член Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літинський» Москалевська Те-

тяна Іванівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава 
такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у ста-
тутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ 
«Племзавод «Літинський». Особа акціями ПАТ «Племзавод «Літинський» 
не володіє. Особа є представником акціонера емітента ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОНДИТЕРІН-
ВЕСТ» (ідент. код. юр особи 36633361, місцезнаходження: 04176, м. Київ, 
вул. Електриків, 26/9). ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ ФОНД «КОНДИТЕРІНВЕСТ» володіє 4 163 490 шт. простих імен-
них акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що 
становить 90,01 % у статутному капіталі ПАТ «Племзавод «Літинський». 
Особа перебувала на даній посаді 1 рік 6 днів. Особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

2.6.Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Племзавод «Літинський» 13 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про 

ПРиПиНЕННЯ ПОВНОВажЕНь: 
Ревізор ПАТ «Племзавод «Літинський» Тягун Ольга Володимирівна (зго-

ди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: 
пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі 
Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: 
прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Племзавод «Лі-
тинський». Особа акціями ПАТ «Племзавод «Літинський» не володіє. Осо-
ба перебувала на даній посаді 1 рік 6 днів. Особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

2.7.Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Племзавод «Літинський» 13 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про 

ОБРаННЯ:
Член Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літинський» Москалевський 

Вячеслав Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція 
акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рі-
шення загальними зборами акціонерів ПАТ «Племзавод «Літинський». 
Особа акціями ПАТ «Племзавод «Літинський» не володіє. Особа є пред-
ставником акціонера емітента ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВ-
НИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОНДИТЕРІНВЕСТ» (ідент. код. юр особи 
36633361, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ПУ-

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ПЛЕМЗаВОД «ЛІТиНСьКий»
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БЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОНДИ-
ТЕРІНВЕСТ» володіє 4 163 490 шт. простих іменних акцій емітента, 
номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що становить 90,01 % у статут-
ному капіталі ПАТ «Племзавод «Літинський». Інші посади, які особа обійма-
ла протягом останніх п’яти років: менеджер (управитель адміністративної 
діяльності) ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН», Президент ДП «Кон-
дитерська корпорація «РОШЕН» та Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ 
«КОНДИТЕРІНВЕСТ». Особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

2.8.Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Племзавод «Літинський» 13 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про 

ОБРаННЯ:
Член Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літинський» Дячук Наталія Пе-

трівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обрана на строк 3 
(три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє 
більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у пер-
сональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами 
акціонерів ПАТ «Племзавод «Літинський». Особа акціями ПАТ «Племзавод 
«Літинський» не володіє. Особа є представником акціонера емітента ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОН-
ДИТЕРІНВЕСТ» (ідент. код. юр особи 36633361, місцезнаходження: 04176, 
м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОНДИТЕРІНВЕСТ» володіє 4 163 490 шт. простих 
іменних акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що 
становить 90,01 % у статутному капіталі ПАТ «Племзавод «Літинський». 
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: менеджер з 
адміністративної діяльності ТОВ «МДЦ Експерт», помічник керівника ДП 
«Кондитерська корпорація «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

2.9.Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Племзавод «Літинський» 13 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про 

ОБРаННЯ:
Член Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літинський» Москалевська Тетя-

на Іванівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обрана на 
строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який воло-
діє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними збора-
ми акціонерів ПАТ «Племзавод «Літинський». Особа акціями ПАТ «Племза-
вод «Літинський» не володіє. Особа є представником акціонера емітента 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОН-
ДИТЕРІНВЕСТ» (ідент. код. юр особи 36633361, місцезнаходження: 04176, м. 
Київ, вул. Електриків, 26/9). ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОНДИТЕРІНВЕСТ» володіє 4 163 490 шт. простих імен-

них акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що становить 
90,01 % у статутному капіталі ПАТ «Племзавод «Літинський». Інші посади, які 
особа обіймала протягом останніх п’яти років: заступник директора ДП «Ук-
рпромінвест - кондитер», заступник директора ДП «Кондитерська корпорація 
«РОШЕН» та Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ». 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.10. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Племзавод «Літинський» 13 квітня 2017 р. прийнято 
рішення про 

ОБРаННЯ:
Ревізор ПАТ «Племзавод «Літинський» Буткалюк Катерина Миколаївна 

(згоди на розкриття паспортних даних не надано), обрана на строк 3 (три) 
роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш 
ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами 
акціонерів ПАТ «Племзавод «Літинський». Особа акціями ПАТ «Племзавод 
«Літинський» не володіє. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 
п’яти років: бухгалтер 1 категорії ТОВ «Крим-Фармінг», бухгалтер ПАТ 
«Племзавод «Літинський». Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

2.11.Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства 
«Племзавод «Літинський» 13 квітня 2017 р. прийнято рішення про 

ОБРаННЯ:
Голова Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Літинський» Москалевський 

Вячеслав Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: необхідність 
обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради, зі складу На-
глядової ради, обраного загальними зборами акціонерів. Обґрунтування 
змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядо-
вою радою ПАТ «Племзавод «Літинський». Особа акціями ПАТ «Племзавод 
«Літинський» не володіє. Особа є представником акціонера емітента ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОН-
ДИТЕРІНВЕСТ» (ідент. код. юр особи 36633361, місцезнаходження: 04176, 
м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОНДИТЕРІНВЕСТ» володіє 4 163 490 шт. простих 
іменних акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що 
становить 90,01 % у статутному капіталі ПАТ «Племзавод «Літинський». 
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: менеджер 
(управитель адміністративної діяльності) ДП «Кондитерська корпорація 
«РОШЕН», Президент ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН» та Голова 
Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ». Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством України:

Голова Правління 
ПаТ «Племзавод «Літинський» _________ Олексюк Олег Петрович
 /Підпис М. П./

РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ емітента: 
ПРаТ «БаТУРиНаГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік.

Код за ЄДРПОУ 00909058, 16512, Чернігівська обл., Бахмацький р-н, 
м.  Батурин, вул.Розумовського,1. Телефон: (04635) 48138, 

Річна інформація розкрита у загальнодоступній інформаційній базі да-
них НКЦПФР 07 квітня 2017 року. 

Річна інформація розміщена на сторінці baturinagrotehservis.сn.ua в ме-
режі Інтернет.

Аудиторська фірма, якою проведений аудит фінансової звітності : 
ТОВ  Аудиторська фірма «Порада», код за ЄДРПОУ 22820910

Загальні чергові збори товариства проведено 27.04.2016 року, кворум 
81.73 %

Порядок денний:
1.Звiт правлiння про результати фiнансово – господарської дiяльностi 

Товариства за 2015 рiк та напрямки роботи на 2016 рiк. 2.Звiт ревiзора то-
вариства за 2015 рiк. 3.Затвердження порядку покриття збиткiв за резуль-
татами дiяльностi у 2015 роцi. 4.Затвердження плану розподiлу прибутку 
на 2016 рiк. 5.Iнше.

Доповнення до порядку денного зборiв не надавались. На розгляд 
зборiв додатковi питання не вносилися.

Питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення. (За-

тверджено звiт Директора, Наглядової ради, Ревiзора, рiчний звiт та ба-
ланс Товариства.

Збитки за звiтний рiк та попереднi перiоди будуть покриті за рахунок 
прибутку майбутнiх перiодiв).

Дивiденди товариством не нараховувались та не сплачувались.
Основні показники 

фінансово господарської діяльності 
емітента. (тис. грн.)

 звітний попередній
Усього активів 413.2 440.7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 345.7 370.2
Довгострокові фінансові інвестиції 0  0
Запаси 0 9.7
Сумарна дебіторська заборгованість 48.1 50.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 19.4 10.8
Власний капітал 411.4 439.0
Статутний капітал 266,4 266,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -833.3 -805.7
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1.8 1.7
Чистий прибуток (збиток) -27.6 -27.6

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ЕЛаКС» 
(код за ЄДРПОУ 22648813, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Ака-
деміка Проскури, б. 1 корп. 12) повідомляє про внесення додаткового пи-
тання до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 28.04.2017 р.

11. Попереднє схвалення значних правочинів та надання згоди на укла-

дення Товариством кредитного договору з АТ «ОТП Банк».
(проект порядку денного опубліковано в щоденному офіційному друко-

ваному виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» № 53 (2558) від 20 березня 
2017 р.) 

Тел. для довідок: (057) 760-42-79 
Генеральний директор ПраТ «ЕЛаКС»  І.й. Кольчік
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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 

ТОВаРиСТВО "КОМПЛЕКС 
"ЛЮБЕЦьКий"

2. Код за ЄДРПОУ 05507146
3. Місцезнаходження 14021, м. Чернiгів, 

вул. Любецька, буд. 80
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 65-11-15 (0462) 65-11-15
5. Електронна поштова адреса mail@chmk.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://chmk.pat.ua/

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

ii. Текст повідомлення
За рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 11.04.2017 № 4) 

cхвалено значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, 
а саме: щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25 млн. грн. Вартість 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5871 тис. 
грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. Ре-
зультати голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) 
cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, 
а саме: щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартiсть 25 млн. 
грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
5871 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. 
Результати голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) 
cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, 
а саме: щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5871 тис. 
грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. Результати 
голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) 
cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, 
а саме: щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
5871 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. 
Результати голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) 
cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, 
а саме: щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 
25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 5871 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. 
Результати голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) 
cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а 
саме: щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5871 
тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. Результати 
голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) 
cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, 
а саме: щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть  
25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 5871 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. 
Результати голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) 
cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 
11.04.2018, а саме: щодо придбання паливно-мастильних матерiалiв на 
граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5871 тис. грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 425,82%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. Результати голо-
сування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) 
cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, 
а саме: щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. 
грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
5871 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. 
Результати голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) 
cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, 
а саме: щодо виконання робiт на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
5871 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. 
Результати голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.

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 Касьяненко Вячеслав Володимирович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.04.2017
(дата)

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-
ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів для опублікуван-

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

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТО-
ВаРиСТВО "НiжиНСьКий 
ЦЕГЕЛьНий ЗаВОД", 00292014, 
Чернігівська обл., 16600, м. Нiжин, Борз-
нянський шлях, 70, тел. (04631)42480

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

13.04.2017

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

cegla.pat.ua

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00206109
3. Місцезнаходження: 93411 м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, буд. 32
4. Міжміський код, телефон та факс: (06452) 2-85-20, (06452) 2-85-19
5. Електронна поштова адреса: fin@orghim.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням річних загальних зборів ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» 

від 12.04.2017р. (Протокол №12/04/17 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переоб-
ранням припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Бут-
кова Вячеслава Федоровича, згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в 
розмірі 0,462962 %, непогашена судимість за корисливі та посадові злочи-
ни відсутня, перебував на посаді з 17.07.2015р.

Рішенням річних загальних зборів ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» 
від 12.04.2017р. (Протокол №12/04/17 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переоб-
ранням припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Ско-
морохи Петра Івановича, згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в роз-
мірі 0,462962 %, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини 
відсутня, перебував на посаді з 16.04.2014р.

Рішенням річних загальних зборів ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» 
від 12.04.2017р. (Протокол №12/04/17 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переоб-
ранням припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства За-
рецького Євгена Артемовича, згоди на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в 
розмірі 1,388888 %, непогашена судимість за корисливі та посадові злочи-
ни відсутня, перебував на посаді з 16.04.2014р.

Рішенням річних загальних зборів ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» 
від 12.04.2017р. (Протокол №12/04/17 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переоб-
ранням припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Бєн-
ци Михайла Івановича, згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в роз-
мірі 0,462962 %, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини 
відсутня, перебував на посаді з 17.07.2015р.

Рішенням річних загальних зборів ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» 
від 12.04.2017р. (Протокол №12/04/17 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переоб-
ранням припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Ско-
морохи Тетяни Степанівни, згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в 
розмірі 0,925925 %, непогашена судимість за корисливі та посадові злочи-
ни відсутня, перебувала на посаді з 16.04.2014р.

Рішенням річних загальних зборів ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» 
від 12.04.2017р. (Протокол №12/04/17 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переоб-
ранням припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Кі-
яшко Віктора Кас`яновича, згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в 
розмірі 0,462962 %, непогашена судимість за корисливі та посадові злочи-
ни відсутня, перебував на посаді з 16.04.2014р.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобран-
ням припинено повноваження Голови правління Товариства Кошовця Ми-
коли Володимировича, згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в роз-
мірі 34,722222 %, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини 
відсутня, перебував на посаді з 16.04.2014р.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобран-
ням припинено повноваження Першого заступника Голови правління Това-
риства Азарова Миколи Івановича, згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента в розмірі 12,037037 %, непогашена судимість за корисливі та посадо-
ві злочини відсутня, перебував на посаді з 16.04.2014р.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобран-
ням припинено повноваження Заступника Голови правління Товариства 
Голосова Сергія Олександровича, згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та в розмірі 1,388888 %, непогашена судимість за корисливі та посадові 
злочини відсутня, перебував на посаді з 16.04.2014р.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобран-
ням припинено повноваження Члена правління Товариства Пономарьова 
Володимира Олександровича, згоди на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в 
розмірі 0,462962 %, непогашена судимість за корисливі та посадові злочи-
ни відсутня, перебував на посаді з 16.04.2014р.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобран-
ням припинено повноваження Члена правління Товариства Коляки Бориса 
Григоровича, згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,462962 
%, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня, пере-
бував на посаді з 16.04.2014р.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобран-
ням припинено повноваження Члена правління Товариства Коляки Наталії 
Романівни, згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,462962 %, 
непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня, перебу-
вала на посаді з 16.04.2014р.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобран-
ням припинено повноваження Члена правління Товариства Сільченка Ар-
тема Васильовича, згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 
0,462962 %, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини від-
сутня, перебував на посаді з 16.04.2014р.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобран-
ням припинено повноваження Члена правління Товариства Азарова Олек-
сандра Миколайовича, згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в роз-
мірі 2,314814 %, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини 
відсутня, перебував на посаді з 16.04.2014р.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобран-
ням припинено повноваження Члена правління Товариства Афтонюка Сер-
гія Валерійовича, згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,00 %, 
непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня, перебу-
вав на посаді з 16.04.2014р.

Рішенням річних загальних зборів ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» 
від 12.04.2017р. (Протокол №12/04/17 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переоб-
ранням членів органу на посаду Голови наглядової ради Товариства обра-
но Буткова Вячеслава Федоровича, згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента в розмірі 0,462962 %, непогашена судимість за корисливі та посадові 
злочини відсутня, обрано на строк 3 роки по 11.04.2020р. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років - ПрАТ «Сєвєродонецький 
ОРГХІМ», в.о. начальника виробничо-диспетчерського відділу, начальник 
виробничо-диспетчерського відділу. Акціонер.

Рішенням річних загальних зборів ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» 
від 12.04.2017р. (Протокол №12/04/17 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переоб-
ранням членів органу на посаду Члена наглядової ради Товариства обрано 
Скомороху Петра Івановича, згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в 
розмірі 0,462962 %, непогашена судимість за корисливі та посадові злочи-
ни відсутня, обрано на строк 3 роки по 11.04.2020р. Інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п'яти років - ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ», 
провідний інженер з налагоджування і випробувань. Акціонер. 

Рішенням річних загальних зборів ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» 
від 12.04.2017р. (Протокол №12/04/17 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переоб-
ранням членів органу на посаду Члена наглядової ради Товариства обрано 
Петренка Анатолія Савелійовича, згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та в розмірі 0,462962 %, непогашена судимість за корисливі та посадові 
злочини відсутня, обрано на строк 3 роки по 11.04.2020р. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років - ПрАТ «Сєвєродонецький 
ОРГХІМ», заступник директора СПКБ з проектування, провідний інженер з 
налагоджування і випробувань. Акціонер. 

Рішенням річних загальних зборів ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №12/04/17 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобран-
ням членів органу на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства обрано 
Бєнцу Михайла Івановича, згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 
0,462962 %, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсут-
ня, обрано на строк 3 роки до 11.04.2020р. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років - ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ», провідний 
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інженер з налагоджування і випробувань, провідний інженер.
Рішенням річних загальних зборів ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 

12.04.2017р. (Протокол №12/04/17 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобран-
ням членів органу на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства обрано 
Желізняк Вікторію Володимирівну, згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента 
в розмірі 0,462962 %, непогашена судимість за корисливі та посадові зло-
чини відсутня, обрано на строк 3 роки по 11.04.2020р. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п'яти років - менеджер з якості.

Рішенням річних загальних зборів ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №12/04/17 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобранням 
членів органу на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства обрано Попову 
Наталію Володимирівну, згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 
0,462962 %, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсут-
ня, обрано на строк 3 роки по 11.04.2020р. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років - ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ», інженер 1 
категорії договірного відділу.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобранням 
членів органу на посаду Голови правління обрано Кошовця Миколу Володи-
мировича, згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 34,722222 %, 
непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня, обрано на 
строк 3 роки по 11.04.2020р. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років - ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ», Голова правління.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобранням 
членів органу на посаду Першого заступника Голови правління обрано Аза-
рова Миколу Івановича, згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 
12,037037 %, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини від-
сутня, обрано на строк 3 роки по 11.04.2020р. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років - ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ», 
Перший заступник Голови правління-технічний директор.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобранням 
членів органу на посаду Заступника Голови правління обрано Голосова 
Сергія Олександровича, згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 
1,388888 %, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини від-
сутня, обрано на строк 3 роки по 11.04.2020р. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років - ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ», 
директор з управління персоналом, Заступник Голови правління.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобранням 
членів органу на посаду Члена правління обрано Пономарьова Володимира 
Олександровича, згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано, володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,462962  %, 
непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня, обрано на 

строк 3 роки по 11.04.2020р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років - начальник МТО 2, директор ПІ «Оргхімпроект».

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобранням 
членів органу на посаду Члена правління обрано Коляку Бориса Григорови-
ча, згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано, воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,462962 %, непогашена 
судимість за корисливі та посадові злочини відсутня, обрано на строк 3 роки 
по 11.04.2020р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років 
- ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ», директор інженерного центру.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобранням 
членів органу на посаду Члена правління обрано Коляку Наталію Романів-
ну, згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано, во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,462962 %, непога-
шена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня, обрано на строк 
3 роки по 11.04.2020р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років - ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ», головний бухгалтер.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобранням 
членів органу на посаду Члена правління обрано Сільченка Артема Васильо-
вича, згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано, 
володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,462962 %, непо-
гашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня, обрано на строк 
3 роки по 11.04.2020р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років - ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ», виконавчий директор.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобранням 
членів органу на посаду Члена правління обрано Азарова Олександра Мико-
лайовича, згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не нада-
но, володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 2,314814 %, не-
погашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня, обрано на 
строк 3 роки до 11.04.2020р. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років - ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ», заступник технічного ди-
ректора з загальних питань.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» від 
12.04.2017р. (Протокол №3/2017 від 12.04.2017р.) у зв'язку з переобранням 
членів органу на посаду Члена правління обрано Макухіна Ігоря Анатолійо-
вича, згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано, 
володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,00 %, непогаше-
на судимість за корисливі та посадові злочини відсутня, обрано на строк 3 
роки по 11.04.2020р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років - ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ», начальник відділу АСУ, за-
ступник технічного директора-начальник відділу АСУ.

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  Кошовець М.В.
13.04.2017

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО 
"ЗаПОРiЗьКий КаБЕЛь-
Ний ЗаВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 05755625
3. Місцезнаходження 69093, м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (061)701-79-46 (061)701-79-12
5. Електронна поштова адреса office@zkz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.zkz.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
12.04.2017р. Наглядовою радою ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п. 7.2. положен-

ня «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький 
кабельний завод», у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради 
ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання Голови Наглядової ради (про-
токол засідання Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» №12/04-17 від 12.04.2017), у 
зв’язку з чим Куликову Людмилу Олексiївну обрано на посаду Голови На-
глядової ради ПАТ «ЗКЗ». Куликова Людмила Олексiївна володiє часткою 
у статутному капiталi ПАТ «ЗКЗ» в розмiрi 0,0000095%. 

Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що осо-
бою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашеної судимості за 

корисливi та посадовi злочини Куликова Л.О. не має. Строк на який обрано осо-
бу – до наступних річних Зборів Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний спецiалiст корпоративного вiддiлу, на-
чальник вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту, начальник вiддiлу торгiвлi 
цiнними паперами, директор, член наглядової ради, голова наглядової ради. 
Обрана Головою Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» особа є акціонером Товариства.

12.04.2017р. Ревізійною комісією ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п. 7.2. положен-
ня «Про Ревізійну комісію Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький 
кабельний завод», у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії 
ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання Голови Ревізійної комісії (про-
токол засідання Ревізійної комісії №12/04-17 від 12.04.2017), у зв’язку з чим 
Линду Світлану Іванівну обрано на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ 
«ЗКЗ». Линда Світлана Іванівна володiє часткою у статутному капiталi ПАТ 
«ЗКЗ» в розмiрi 0,000190%. .Iнформацiя щодо паспортних даних не наво-
диться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї 
iнформацiї. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини Лин-
да С.І. не має. Посадову особу обрано строком на три роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник бюро бюджету-
вання та контролю, член ревізійної комісії, голова ревізійної комісії

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор (підпис) Мотренко Олександр Володимирович 

(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.04.2017

(дата)
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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 аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «СєВєРОДОНЕЦьКий ОРГХІМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00206109
3. Місцезнаходження: 93411 м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, буд. 32
4. Міжміський код, телефон та факс: (06452) 2-85-20, (06452) 2-85-19
5. Електронна поштова адреса: fin@orghim.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 

які можуть вчинятися ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» (надалі - Товари-
ство) протягом одного року з дати прийняття такого рішення, схвалено річни-
ми загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 12.04.2017р. і 
оформлено протоколом загальних зборів №12/04/17 від 12.04.2017р. 

Попередньо схвалено вчинення Товариством в ході поточної господар-
ської діяльності протягом одного року з дня проведення річних загальних 
зборів наступних значних правочинів:

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного право-
чину, перевищує 25 %, але менша 50% вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності Товариства;

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного право-
чину, становить 50 % і більше вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства.

Відомості щодо значних правочинів із зазначенням їх характеру та гра-
ничної сукупності вартості: 

- договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної 
лінії та договори про документарні операції, а також будь-які інші договори, 
предметом яких є надання тих чи інших видів позики під відсотки банківськими 
установами України, іноземних держав або юридичними особами - резидента-
ми іноземних держав, а також надання безвідсоткових позик фізичними та 
юридичними особами - резидентами України та юридичними особами - рези-
дентами іноземних держав, договори іпотеки, застави, фінансової та майнової 
поруки, гарантії, як для забезпечення власних грошових зобов'язань Товари-
ства, так і з метою забезпечення грошових зобов'язань третіх осіб;

- договори постачання, купівлі-продажу (в тому числі зовнішньоеконо-
мічні) товарів, матеріалів, обладнання, транспортних засобів, запасних час-
тин, іншого рухомого майна, а також договори купівлі-продажу будівель, 
споруд, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, інших основних засо-
бів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських това-
риств, договори комісії, доручення, страхування, міни, зберігання;

- договори підряду, договори на виконання робіт та послуг, договори 
купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, 
договори на виконання проектних, вишукувальних, науково-дослідних, 
технологічних робіт .

До розрахунку граничної сукупної вартості вказаних значних правочинів 
включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та доповнень, що вне-
сені до них відповідними додатковими правочинами (додаткові угоди, договори 
про внесення змін, доповнень, викладення у новій редакції, тощо). Встановити, 
що за рішенням Правління Товариство має право вчиняти зазначені вище пра-
вочини, щодо яких річними загальними зборами прийнято рішення про їх по-
переднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради 
Товариства. Уповноважити з правом передоручення Голову Правління Товари-
ства на укладання та підписання таких значних правочинів (договорів (контр-
актів), до даткових угод та інших документів, необхідних для укладання цих 
правочинів).

Гранична сукупність вартості кожного правочину - 700000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності – 292247 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 239,52 %.
Загальна кількість голосуючих акцій - 207,
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 167,
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня  - 166,
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення - 0.
iii. Підпис 

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

2. Голова правління  Кошовець М.В.
13.04.2017

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ 

ТОВаРиСТВО «СєВєРОДОНЕЦьКий ОРГХІМ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00206109
3. Місцезнаходження: 93411 м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардій-

ський,  буд. 32
4. Міжміський код, телефон та факс: (06452) 2-85-20, (06452) 2-85-19
5. Електронна поштова адреса: fin@orghim.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 
12 квітня 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «Сєвєродонецький 

ОРГХІМ» прийнято рішення про встановлення дати складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх ви-
плати.

Дата прийняття загальними зборами Товариства рішення про виплату 
дивідендів - 12 квітня 2017 року.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів - 28 квітня 2017 року.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення за-
гальних зборів - 808 557,12 грн.

Строк виплати дивідендів - з 10.05.2017р. по 31.08.2017р.
Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.
Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному 

обсязі.
iii. Підпис 

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

2. Голова правління  Кошовець М.В.
13.04.2017

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

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

1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО "ПРиЛУЦь-
Кий ХЛiБОЗаВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00381077
3. Місцезнаходження 17500, м. Прилуки, вул. Пирятинська, 45
4. Міжміський код, телефон та факс (04637) 5-20-04 (04637) 5-02-10
5. Електронна поштова адреса xbz@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://xbzpriluky.pat.ua

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

ii. Текст повідомлення
12.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Прилуцький 

хлiбозавод» прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, а саме: закупiвлю газу скрапленого, газу природного, бо-
рошна, електроенергiї, сировини та надання послуг. Гранична сукупна вар-
тість правочинiв складає 68928 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 26532 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 259, 8 %. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій — 942219, кількість голосуючих акцій, що зареєструва-
лися для участі у загальних зборах — 942219, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення - 942219, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення — 0. 

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

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

2. Найменування посади Супруненко Людмила Миколаївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.04.2017
(дата)
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Волиньтурист»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02593659

3. Місцезнаходження емітента 43005 Волинська обл., мiсто Луцьк 
просп. Президента Грушевського, 
будинок 33

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

voluntyrist@ft.net.ua

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

http://volinturist.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України 
в Рiвненськiй областi, 02.02.2013) припинено повноваження 12.04.2017 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-30-10 вiд 
12.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 13.06.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України 
в Рiвненськiй областi, 02.02.2013) обрано на посаду 12.04.2017р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-30-11 вiд 12.04.2017р.) термiном на  
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймав посади: Голова правлiння ПрАТ «Рiвнетурист», Голова 
правлiння ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є представником акцiонера 
ПрАТ «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Дубинка-Фiлозоф 
Iванна Анатолiївна (паспорт: серiя АЮ номер 083730 виданий Луцьким МВ 
УМВС України у Волинськiй областi, 26.09.2008) припинено повноваження 
12.04.2017 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв (Рiшення №Р-30-10 вiд 
12.04.2017р.) у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 13.06.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Дубинка-Фiлозоф Iванна 
Анатолiївна (паспорт: серiя АЮ номер 083730 виданий Луцьким МВ УМВС 
України у Волинськiй областi, 26.09.2008) обрано на посаду 12.04.2017р. 
загальними зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-30-11 вiд 12.04.2017р.) 
термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Волинська обласна органiзацiя 
профспiлки освiти i науки, заступник голови, Голова Федерацiї профспiлок 
Волинської областi. Посадова особа є представником акцiонера 
ПрАТ  «УКР ПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Секретар Наглядової ради Сiкан Павло Степанович 
(паспорт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС Украї-
ни у м. Києвi, 08.11.2001) припинено повноваження 12.04.2017 р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-30-10 вiд 12.04.2017р.) у 
зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 13.06.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Сiкан Павло Степанович (пас-
порт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України у 
м. Києвi, 08.11.2001) обрано на посаду 12.04.2017р. загальними зборами 
акцiонерiв (Рiшення №Р-30-11 вiд 12.04.2017р.) термiном на 3 роки. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав 
посади: керiвник управлiння корпоративних прав ФПУ. Посадова особа є 
представником акцiонера ПрАТ «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Член Наглядової ради Головенець Василь Сергiйович 
(паспорт: серiя АС номер 341290 виданий Луцьким МУ УМВС України Во-
линської областi, 17.11.1997) припинено повноваження 12.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв (Рiшення №Р-30-10 вiд 12.04.2017р.) у 
зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 27.04.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Найдюк Вадим Володимирович 
(паспорт: серiя АС номер 293174 виданий Луцьким МУ УМВС України у 
Волинськiй областi, 20.06.1997) обрано на посаду 12.04.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-30-11 вiд 12.04.2017р.) термiном на 
3  роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймав посади: заступник Голови правлiння ЗАТ «Волиньтурист», на-
чальник вiддiлу з майнових питань ПрАТ «Укрпрофтур», заступник 
керiвника департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав 
ФПУ- керiвник Управлiння правової роботи, начальник вiддiлу внутрiшнього 
аудиту ПрАТ «Укрпрофур». Посадова особа є представником акцiонера 
ПрАТ «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Член Наглядової ради Микитюк Галина Пилипiвна 
(паспорт: серiя АС номер 131010 виданий Турiйським РВ УМВС України в 
Волинськiй областi, 20.01.1997) припинено повноваження 12.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв (Рiшення №Р-30-10 вiд 12.04.2017р.) у 
зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 27.04.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Микитюк Галина Пилипiвна 
(паспорт: серiя АС номер 131010 виданий Турiйським РВ УМВС України в 
Волинськiй областi, 20.01.1997) обрано на посаду 12.04.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-30-11 вiд 12.04.2017р.) термiном на 
3  роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймала посади: Голова Волинської обласної органiзацiї працiвникiв 
соцiальної сфери України. Посадова особа є представником акцiонера 
ПрАТ «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Матiюк Павло Миколайович 
(паспорт: серiя АЮ номер 177158 виданий Луцьким МУ УМВС України в 
Волинськiй областi, 21.10.2011) припинено повноваження 12.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-30-13 вiд 
12.04.2017р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 16.04.2014 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Матiюк Павло Миколайович 
(паспорт: серiя АЮ номер 177158 виданий Луцьким МУ УМВС України в 
Волинськiй областi, 21.10.2011) обрана на посаду 12.04.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-30-14 вiд 12.04.2017р.) термiном на 
3  роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймав посади: Голова Волинської обласної органiзацiї працiвникiв 
лiсового господарства. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Романюк Олена Федорiвна (пас-
порт: серiя АС номер 475671 виданий Луцьким МУ УМВС України в 
Волинськiй областi, 04.09.1998) припинено повноваження 12.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-30-13 вiд 
12.04.2017р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 16.04.2014 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Романюк Олена Федорiвна (пас-
порт: серiя АС номер 475671 виданий Луцьким МУ УМВС України в 
Волинськiй областi, 04.09.1998) обрана на посаду 12.04.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-30-14 вiд 12.04.2017р.) термiном на 
3  роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймала посади: Голова профспiлкової органiзацiї Волинської фiлiї 
ПАТ «Укртелеком». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Андрiюк Валентина Степанiвна 
(паспорт: серiя АС номер 215763 виданий Луцьким МУ УМВС України в 
Волинськiй областi, 30.05.1997) припинено повноваження 12.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-30-13 вiд 
12.04.2017р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 16.04.2014 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Андрiюк Валентина Степанiвна 
(паспорт: серiя АС номер 215763 виданий Луцьким МУ УМВС України в 
Волинськiй областi, 30.05.1997) обрана на посаду 12.04.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-30-14 вiд 12.04.2017р.) термiном на 
3  роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймала посади: Голова обкому працiвникiв УДППЗ «Укрпошта».

Голова правлiння ____________ Заяць Федiр Федорович

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ВОЛиНьТУРиСТ»
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1. Повідомлення про виникнення особливої інформації:
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Поліграфічно-видавничий комплекс «Десна». Код ЄДРПОУ 14242682. 
Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 62. Міжміський код, 
телефон та факс: (0462)975007, (0462)975550. Електронна поштова адре-
са: dp_druk@ukr.net. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується для розкриття інформації: despra.com.ua.

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових - осіб 
емітента.

2. Текст повідомлення: «Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
від 13 квітня 2017 року (протокол № 23 від 13.04.2017 р.) припинено повно-
важення Голови Наглядової ради ПАТ «ПВК «Десна» Чернігівської облас-
ної ради, код ЄДРПОУ 25618741, акціонер, адреса: 14000, м. Чернігів, про-
спект Миру, 43, у зв’язку з приведенням до вимог чинного законодавства. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє 51,0028% 
в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 17.04.2014 року.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 13 квітня 2017 року (про-
токол № 23 від 13.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової 
ради ПАТ «ПВК «Десна» Чернігівської обласної молодіжної газети «Гарт», 
код ЄДРПОУ 14221006, акціонер, адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Пе-
ремоги, 62, у зв’язку з приведенням до вимог чинного законодавства. Осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє 15,8499% в 
статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 17.04.2014 року.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 13 квітня 2017 року (про-
токол № 23 від 13.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової 
ради ПАТ «ПВК «Десна» Бушай Віри Володимирівни, акціонер, у зв’язку з 
приведенням до вимог чинного законодавства. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Володіє 0,0155% в статутному капіталі Това-
риства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2014 року.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 13 квітня 2017 року (про-
токол № 23 від 13.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової 
ради ПАТ «ПВК «Десна» Шолоха Олега Петровича, акціонер, у зв’язку з 
приведенням до вимог чинного законодавства. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Володіє 0,0155% в статутному капіталі Това-
риства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2014 року.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 13 квітня 2017 року (про-
токол № 23 від 13.04.2017 р.) припинено повноваження Голови Наглядової 
ради ПАТ «ПВК «Десна» Приватного акціонерного товариства «Поліська 
страхова компанія», код ЄДРПОУ 31598066, акціонер, адреса: 14013, м. 
Чернігів, вул. Олександра Молодчого, 46, у зв’язку з приведенням до вимог 
чинного законодавства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Володіє 6,8298% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 17.04.2014 року.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 13 квітня 2017 року (про-
токол № 23 від 13.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради Вдовенка 
Ігоря Станіславовича (представник акціонера Територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернігівської області (Чернігівської обласної ради)). Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє 0% в статутному ка-
піталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання згідно законо-
давства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: з 
10.1999 по 08.2015 – директор державного професійно-технічного навчаль-
ного закладу «Щорське вище професійне училище лісового господарства»; 
з 08.2015 по 11.2015 – начальник Управління освіти та науки Чернігівської 
обласної державної адміністрації; з 11.2015 – Голова Чернігівської облас-

ної ради.
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 13 квітня 2017 року (про-

токол № 23 від 13.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради Іванова 
Дмитра Йосиповича (представник акціонера Редакції Чернігівської облас-
ної молодіжної газети «Гарт»). Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Володіє 0,0038% в статутному капіталі Товариства. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який 
призначено особу: до переобрання згідно законодавства. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: працює головним редактором 
Чернігівської обласної молодіжної газети «Гарт».

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 13 квітня 2017 року (про-
токол № 23 від 13.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради Глека Вади-
ма Петровича (представник акціонера Приватного акціонерного товариства 
«Поліська страхова компанія»). Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Володіє 0% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призна-
чено особу: до переобрання згідно законодавства. Інші посади, які обійма-
ла ця особа протягом останніх 5 років: працює економістом управління 
цінних паперів і інвестицій Публічного акціонерного товариства «Поліком-
банк».

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 13 квітня 2017 року (про-
токол № 23 від 13.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради – незалеж-
ним директором Шеремета Олега Семеновича. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Володіє 0% в статутному капіталі Товариства. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на 
який призначено особу: до переобрання згідно законодавства. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: з 2008 по 2014 роки - Се-
кретар Чернігівської міської ради, з 2014 по теперішній час - професор ка-
федри кримінального права Інституту права ім. В.Сташиса КПУ.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 13 квітня 2017 року (про-
токол № 23 від 13.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради – незалеж-
ним директором Рема Олександра Олександровича. Особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Володіє 0% в статутному капіталі 
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Строк, на який призначено особу: до переобрання згідно законодав-
ства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: 2007-
2011 директор ТОВ «Закопадь», 2015 - Заступник директора з виробничої 
роботи Державне Професійно-Технічний Навчальний Заклад «Чернігівське 
Вище Професійне Училище», з 29.12.2015 директор КП «ГТК «Придеснян-
ський».

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 13 квітня 2017 року (про-
токол № 23 від 13.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради Бушай Віру 
Володимирівну, акціонер. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Володіє 0,0155% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призна-
чено особу: до переобрання згідно законодавства. Інші посади, які обійма-
ла ця особа протягом останніх 5 років: працює редактором Редакції газети 
«Живи з надією».

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 13 квітня 2017 року (про-
токол № 23 від 13.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради Шолоха 
Олега Петровича, акціонер. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Володіє 0,0155% в статутному капіталі Товариства. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який при-
значено особу: до переобрання згідно законодавства. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: працює заступником директо-
ра Філії (директора виконавчого Філії ПАТ «НСТУ» Чернігівська регіональна 
дирекція) що перейменована з Чернігівської обласної державної телераді-
окомпанії.

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

Директор ПаТ «ПВК «Десна» М.П. Вербовий, 14.04.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ПОЛІГРаФІЧНО-ВиДаВНиЧий КОМПЛЕКС «ДЕСНа»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Дніпровський завод мінеральних добрив», 31980517, 51917, 
Дніпропетровська обл., Баглiйський р-н, мiсто Днiпродзержинськ, про-

спект Аношкiна, будинок 179, (05692) 74251
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.dzmu.dp.ua

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ДНІПРОВСьКий ЗаВОД МІНЕРаЛьНиХ ДОБРиВ»

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №73, 18 квітня 2017 р. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «КиЇВХаРЧОБУД»

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

«КИЇВХАРЧОБУД»; 2. Код за ЄДРПОУ: 00388412; 3. Місцезнаходження: 
02222 м. Київ, вул. Закревського, 16; 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(044) 515-80-15; 5. Електронна поштова адреса: nadejda.homutov@
autotechnics.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: http://www.kievpischestroy.
com.ua 7. Вид особливої інформації : Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства.

ii. Текст повідомлення
Рiшення про змiну типу акцiонерного товариства прийняте 

05.04.2017 року черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «КИЇВХАРЧОБУД» (Протокол № 7 вiд 
05.04.2017 року). Державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу щодо змiни типу акцiонерного товариства, що мiстяться в 
Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб 
пiдприємцiв та громадських формувань здiйснено 12.04.2017 року. По-
вне найменування акцiонерного товариства до змiни – Публiчне 
акцiонерне товариство «КИЇВХАРЧОБУД». Повне найменування 
акцiонерного товариства пiсля змiни – Приватне акцiонерне товари-
ство «КИЇВХАРЧОБУД».

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

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

2.Директор ПраТ «КиЇВХаРЧОБУД» Селін В.О. 14.04.2017.

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«КиЇВХаРЧОБУД»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС - ГА-
ЛИЧИНА». 2. Код за ЄДРПОУ: 00152388. 3. Місцезнаходження: 82100 м. 
Дрогобич Бориславська, 82. 4. Міжміський код, телефон та факс: (03244) 
3-75-55 3-71-38. 5. Електронна поштова адреса: info@npk.lv.ukrtel.net. 6. 
Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www.npk.lv.ukrtel.net 7. Вид особливої 
інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення Барадний Богдан Стефанович (паспорт: 
серія СМ номер 717627 виданий 22.09.2005 р. Шевченківський РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській обл.), що займав посаду Голова Правління, 
припинив повноваження. Барадний Б. С. обіймав посаду Голови прав-
ління з 03.04.2009 р. Припинили повноваження на посадах Членів 
Правління такі особи: Чоповий Василь Григорович (паспорт: серія СС 
номер 169447 виданий 25.09.1996 р. Надвірнянським РВ УМВС Украї-
ни в Івано-Франківській обл.). Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: з 21.05.2008 р. Замість Чопового В. Г. на цю посаду Члена 
Правління нікого не обрано. Долотов Олег Васильович (паспорт: серія 
АЕ номер 337357 виданий 06.08.1996 р. Нижньодніпровський РВ ДМУ 
УМВС України в Дніпропетровській області). Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 18.04.2011 р. Замість Долотова О. В. на 
цю посаду Члена Правління нікого не обрано. Пудлик Галина Михай-
лівна (паспорт: серія КА номер 625236 виданий 07.11.1997 р. Дрого-
бицький МВ УМВС України у Львівській області). Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 11.04.2014 р. Жуковська Олена Генаді-
ївна (паспорт: серія СС номер 780646 виданий 17.06.1999 р. Івано-
Франківський МУВС МВС в Івано-Франківській області). Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: 21.04.2010 р. Рішення про 
припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою ПАТ «НПК-
ГАЛИЧИНА» на виконання пп. 8 п. 9.2.3 Статуту Товариства у зв'язку з 
закінчення терміну, на який було обрано Правління. (Протокол засідан-
ня Наглядової Ради ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» від 13.04.2017 р.) Кожна з 

вищеназваних осіб частками в статутному капіталі емітента та пакета-
ми акцій емітента не володіють, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Барадного Богдана Стефановича (паспорт: 
серія СМ номер 717627 виданий 22.09.2005 р. Шевченківський РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській обл.) обрано на посаду Голова Правління. 
Барадний Б. С. з 03.04.2009 року обіймав посаду голови правління 
ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА». Крім цього, Барадний Б. С. обіймає посаду го-
лови Наглядової ради ПАТ «Львівпостач». Пудлик Галину Михайлівну 
(паспорт: серія КА номер 625236 виданий 07.11.1997 р. Дрогобицьким 
МВ УМВС України у Львівській області) обрано на посаду Члена Прав-
ління. Пудлик Г. М. з 21.07.2009 р. обіймає посаду головного бухгалте-
ра. Попередня посада, яку обіймала Пудлик Г. М. – заступник головно-
го бухгалтера ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА». В інших суб'єктах 
господарювання посад не обіймає. Жуковську Олену Генадіївну (пас-
порт: серія СС номер 780646 виданий 17.06.1999 р. Івано-Франківським 
МУВС МВС в Івано-Франківській області) обрано на посаду Члена 
Правління. Жуковська О. Г. У ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» працює з 
03.02.2009 р., обіймає посаду комерційного директора ПАТ «НПК-
ГАЛИЧИНА». З 21.04.2010 р. також обіймала посаду члена правління 
ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА». В інших суб'єктах господарювання посад не 
обіймає. Рішення про обрання Барадного Б. С. на посаду Голови прав-
ління, Жуковської О. Г. Та Пудлик Г. М. на посади Членів правління 
прийнято Наглядовою Радою ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» на виконання пп. 
8 п. 9.2.3 Статуту Товариства у зв'язку з припиненням повноважень 
попереднього складу Правління. (Протокол засідання Наглядової Ради 
ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» від 13.04.2017 р.) Кожен з вищеназваних осіб 
часткою в статутному капіталі емiтента та акціями емітента не володі-
ють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема-
ють. Строк, на який обрано на вказані посади Барадного Б. С, Жуков-
ську О. Г. та Пудлик Г. М.: на 5 років (згідно з п. 9.3.2. Статуту).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Голова правління Барадний Б. С. 
13.04.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«НаФТОПЕРЕРОБНий КОМПЛЕКС - ГаЛиЧиНа»

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО З iНОЗЕМНиМи iНВЕСТиЦiЯМи «СиН-
ТЕЗ ОйЛ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14343703
3. Місцезнаходження емітента: 68000 Одеська область, м.Чорноморськ, 

вул. Пiвнiчна, буд.2
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0482 345-840 048 729-96-96
5. Електронна поштова адреса емітента: SecuritySintezOil@sintez.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sintez.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Ревiзора Хоми Олега Володимировича (не дала згоди на 

розкриття паспортних даних) припинено 13.04.2017 р. (дата вчинення дiї 
13.04.2017р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала 
на посадi: з 05.04.2016р. по 13.04.2017р. На посаду замiсть особи, повноважен-
ня якої припинено, нiкого не обрано. Пiдстави для припинення повноважень: 
заява Хоми О.В. про припинення повноважень за власним бажанням з 
13.04.2017 р. Обгрунтування змiн: припинення повноважень посадової особи 
без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння ПрАТ «СИНТЕЗ ОЙЛ».

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 ____________ Яровий євгенiй iванович
  М.П.
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РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ  
за 2016 рік

емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за єДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Полтавський завод медичного скла», 00480945, Україна Полтавська 
обл. 36008 Полтава Фрунзе,158, (0532)508-777

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017 р.

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

4. Найменування, код за єДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Фактор-аудит», 21253917

5. Інформація про загальні збори: 
21.04.2016 проведено річні загальні збори. Перелік питань що вино-

сяться на голосування (порядок денний) зборів:
1) Обрання голови i членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «Полтавський завод медичного скла».2) Обрання голови 
та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавський завод 
медичного скла».3) Затвердження регламенту та порядку денного рiчних 
загальних зборiв.4) Звiт Голови правлiння ПАТ «Полтавський завод ме-
дичного скла» про результати виробничо-господарської дiяльностi това-
риства за 2015 рiк. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства 
на 2016 рiк.5) Звiт ревiзiйної комiсiї товариства про результати аудитор-
ської перевiрки ПАТ «Полтавський завод медичного скла» за 2015 рiк. 
6) Звiт Наглядової ради товариства за 2015 рiк.7) Затвердження висновкiв 
аудиторської перевiрки ПАТ «Полтавський завод медичного скла» за 
2015 рiк.8) Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2015 рiк. 
Затвердження та розподiл прибутку за 2015 рiк та порядок виплати 
дивiдендiв.

Особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денного- 
ПАТ «Укрмедпром», код ЄДРПОУ: 31106596. Внесенi пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного:

9) Внесення змiн до Статуту ПАТ «Полтавський завод медичного 
скла».10) Про припинення повноважень членiв наглядової ради 
ПАТ  «Полтавський завод медичного скла».11) Обрання членiв наглядо-
вої ради ПАТ «Полтавський завод медичного скла».12) Затвердження 
умов контрактiв, якi укладатимуться з новообраними членами наглядо-
вої ради ПАТ «Полтавський завод медичного скла». Обрання особи, 
уповноваженої на пiдписання контрактiв з головою та членами наглядо-
вої ради ПАТ «Полтавський завод медичного скла».13) Про припинення 
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Полтавський завод медич-
ного скла».14) Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Полтавський за-
вод медичного скла».15) Затвердження умов контрактiв, якi укладати-
муться з новообраними членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Полтавський 
завод медичного скла». Обрання особи уповноваженої на пiдписання 
контрактiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Полтавський 
завод медичного скла».

Результати розгляду питань порядку денного - по кожному питанню по-
рядку денного рiшення прийнято. Прийнятi рiшення:

1) Обрати головою лiчильної комiсiї Кислу В.П., членами лiчильної 
комiсiї: Козир В.I., Постольник Л.I., Шуть Л.М.2) Обрати головою зборiв 
Мартинову В.В., секретарем зборiв Савицьку С.В.3) Порядок денний та 
регламент зборiв затвердити.4) Затвердити звiт та ухвалити напрямки 
розвитку товариства на 2016 рiк.5) Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї това-
риства ПАТ «ПЗМС» за 2015 рiк.6) Затвердити звiт за 2015 рiк та схвалити 
роботу Наглядової ради товариства.7) Затвердити проект висновку ауди-
торської перевiрки фiнансової звiтностi ПАТ «ПЗМС» за 2015 рiк.8) - За-
твердити фiнансову звiтнiсть та баланс товариства за 2015 рiк. - Нараху-
вати та виплатити дивiденди за 2015 рiк у розмiрi 65 коп. на одну акцiю, 
загальна сума 34 027 500 грн., з яких: перерахувати до державного будже-
ту України дивiденди у сумi 8 506 875, 65 грн. до 01 липня 2016 року.Ви-
плату дивiдендiв за 2015 рiк провести грошовими безготiвковими коштами 
на протязi шести мiсяцiв з дня проведення зборiв шляхом перерахування 
центральному депозитарiю цiнних паперiв на рахунок, вiдкритий у розра-
хунковому центрi з обслуговування договорiв на фiнансових ринках для 
зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитарiїв-
кореспондентiв для їх подальшого переказу депозитарними установами 
на рахунки депонентiв.9) Залишити статут ПАТ «ПЗМС» у дiючiй 
редакцiї.10) Не припиняти достроково повноваження членiв Наглядової 
ради ПАТ «ПЗМС».11) Дане питання не розглядати.12) Дане питання не 
розглядати.13) Не припиняти достроково повноваження членiв Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «ПЗМС».14) Дане питання не розглядати.15) Дане питання не 
розглядати.

Позачерговi збори не скликалися та не проводилися.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за простими 
акціями

за 
привіле-
йовани-

ми 
акціями

за простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

34 027 500 0 49 732 500 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

0,65 0 0,95 0

Сума виплачених/
перерахованих 
дивідендів, грн

33 626 975,9 0 49 141 644,9 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів

22.04.2016 27.03.2015

Дата (дати) перераху-
вання дивідендів 
через депозитарну 
систему із зазначен-
ням сум (грн) 
перерахованих 
дивідендів на 
відповідну дату

30.05.2016,
2 223,7

15.06.2016, 
1 380 664,35
19.10.2016, 

14 575,6
21.12.2016, 

8 546,2

09.03.2016, 
18 407,2

30.05.2016, 
3 485,8

19.10.2016, 
20 352,8

21.12.2016, 
12 490,6

Дата (дати) перераху-
вання/відправлення 
дивідендів безпосе-
редньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/
відправлених 
дивідендів на 
відповідну дату

23.06.2016, 
10 550 197,45

14.07.2016, 
18 271 906,9
18.07.2016, 
3 398 861,7

Опис Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв - 
21.04.2016 р.
Порядок - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi 
всiм депонентам, що мають право на отримання 
дивiдендiв.
Спосiб - через депозитарну систему, на вiдкритi рахунки 
депонентiв та на рахунок ГУ ДКСУ у Полтавськiй областi 
(по державнiй частцi).
Строк виплати дивiдендiв - на протязi шести мiсяцiв з дня 
проведення зборiв.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 484775 412814
Основні засоби (за залишковою вартістю) 287546 206857
Довгострокові фінансові інвестиції 2658 2649
Запаси 41444 41997
Сумарна дебіторська заборгованість 83646 71306
Грошові кошти та їх еквіваленти 56145 77935
Власний капітал 464752 387947
Статутний капітал 2618 2618
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

456990 380142

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 20023 24867
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2,118 2,135

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

2,118 2,135

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 52350000 52350000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна 
номінальна 

вартість
у відсотках 

від статутного 
капіталу

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

Голова правління  Кудацький О.М.

ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ПОЛТаВСьКий ЗаВОД МЕДиЧНОГО СКЛа»
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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 

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ЗаВОД «ФРЕГаТ»

2. Код за ЄДРПОУ 
14312387
3. Місцезнаходження 
55210 Первомайськ Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс 
05161-31293 05161-43725
5. Електронна поштова адреса 
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ii. Текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 12.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збо-

ри акціонерів;
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укла-

датися Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «То-
вариство») за відповідними рішеннями Наглядової ради Приватного акціонер-
ного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року – з дати проведення 
цих загальних зборів (з 12 квітня 2017 року по 12 квітня 2018 року), а саме:

1.1. Правочини, щодо майна, яке належить на праві власності Товари-
ству та/або придбавається Товариством, а саме: купівлі-продажу (в тому 
числі корпоративних прав: акцій, часток, паїв тощо), поставки, позики (в 
тому числі у нерезидентів України), поруки, міни, найму (оренди, суборен-
ди), застави, іпотеки рухомого та нерухомого майна, позички, підряду (в 
т.ч. будівельного підряду), укладення кредитних договорів з різними банка-
ми, оформлення банківської гарантії;

1.2. Правочини, щодо надання та/або отримання послуг Товариством: 
перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, 
доручення, комісії, управління майном, банківського вкладу, комерційної 
концесії та зовнішньо-економічної діяльності, науково-дослідних або 
дослідно-конструкторських та технологічних робіт; 

1.3. Правочини, щодо отримання та/або розпорядження земельними ділян-
ками, які знаходяться у власності та в постійному користуванні Товариства та/
або укладення Товариством договорів купівлі-продажу та/або оренди землі.

1.4. Правочини, щодо укладення зовнішньо-економічних контрактів (угод);
1.5. Правочини, щодо участі Приватного акціонерного товариства «ЗА-

ВОД «ФРЕГАТ» в заснуванні юридичних осіб та передання майна в статут-
ний капітал цих юридичних осіб (в тому числі дочірніх підприємств) в Укра-
їні та за її межами з використанням прав та виконанням обов’язків 
засновника та/або участі ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (придбання акцій, час-
ток паїв та інше) в інших юридичних особах в Україні та за її межами з ви-
користанням прав та виконанням обов’язків учасника;

1.6. Правочини, щодо участі у промислово-фінансових групах, корпо-
раціях та інших об’єднаннях або виходу з них.

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 294456600 грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 294456600 грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 327174 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 90 %;
Загальна кількість голосуючих акцій:43242466 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:42699086 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:42699086 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
iii. Підпис 

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

2.
Голова Правління Купков Андрій Вячеславович

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

(дата) 

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО 
"ПРиЛУЦьКий 
ХЛiБОЗаВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00381077
3. Місцезнаходження 17500, м. Прилуки, вул. Пирятинська, 45
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(04637) 5-20-04 (04637) 5-02-10

5. Електронна поштова 
адреса

xbz@ukrpost.ua

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

http://xbzpriluky.pat.ua

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

ii. Текст повідомлення
12.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Прилуцький 

хлiбозавод» (далі — Товариство) прийнято рiшення про схвалення вчине-
них Товариством у 2016 році значних правочинів, а саме:

1) правочину на закупiвлю газу скрапленого. Ринкова вартiсть май-
на, що є предметом даного правочину, складає 5565,5 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi скла-
дає 26532 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 20,976 %. Загальна кількість 
голосуючих акцій — 942219 штук, кількість голосуючих акцій, що заре-
єструвалися для участі у загальних зборах — 942219 штук, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 942219, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення — 0. 

2) правочину на закупiвлю газу природного. Ринкова вартiсть майна, 
що є предметом даного правочину, складає 6167,5 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi скла-
дає 26532 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi, становить 23,246 %. Загальна кількість 
голосуючих акцій — 942219 штук, кількість голосуючих акцій, що заре-
єструвалися для участі у загальних зборах — 942219 штук, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 942219, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення — 0. 

3) правочину на закупiвлю борошна. Ринкова вартiсть майна, що є 
предметом даного правочину, складає 5552,9 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
складає 26532 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi, становить 20,929 %. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій — 942219 штук, кількість голосуючих акцій, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах — 942219 штук, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 
942219, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення — 0. 

4) правочину на закупiвлю електроенергiї. Ринкова вартiсть майна, що 
є предметом даного правочину, складає 2730,4 тис. грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 26532 
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 10,291 %. Загальна кількість голосуючих акцій — 
942219 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у 
загальних зборах — 942219 штук, кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення - 942219, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення — 0. 

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

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

2. Найменування посади Супруненко Людмила Миколаївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.04.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
2. Код за ЄДРПОУ 
14312387
3. Місцезнаходження 
55210 Первомайськ Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс 
05161 31293 05161-43725
5. Електронна поштова адреса 
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.fregat.mk.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 припинення повноважень прийнято черговими загальними 
зборами акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗА-
ВОД «ФРЕГАТ». Протокол № 20 від 12.04.2017р. Посадова особа Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп» (паспорт: серія номер 34316490 виданий р. ), яка займала 
посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,000079%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,000079%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними 
зборами акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗА-
ВОД «ФРЕГАТ». Протокол № 20 від 12.04.2017р. Посадова особа Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп» (паспорт: серія номер 34316490 виданий р. ), яка займала 
посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,000079%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,000079%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними 
зборами акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової осо-
би виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол № 20 від 12.04.2017р. Посадова особа Това-
риство з обмеженою відповідальністю «Дніпроінвесттехнології» (паспорт: 
серія номер 33324013 виданий р. ), яка займала посаду Член Наглядової 
ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 1,0755%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1,0755%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: три роки.

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними 
зборами акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової осо-
би виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №20 від 12.04.2017р. Посадова особа Това-
риство з обмеженою відповідальністю фірма «Дінекс» (паспорт: серія но-
мер 31504554 виданий р. ), яка займала посаду Член Наглядової ради, при-
пинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посаді: три роки.

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними 
зборами акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової осо-
би виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол № 20 від 12.04.2017р. Посадова особа Това-
риство з обмеженою відповідальністю «МетІнвест» (паспорт: серія номер 
31504580 виданий р. ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припи-
нила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
1,084585%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1,084585%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: три роки.

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціоне-
рів 12.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових за-
гальних зборів ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №20 від 12.04.2017р.

Красніков Дмитро Анатолійович (паспорт: серія АК номер 875256 вида-
ний 26.04.2000 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській 
області, ІПН 2717600433, що зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. 
Мандриківська, буд. 143, кв.56) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2012 р. 

директор Дирекції «Фрегат» ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Красніков Д.А. являється представником акціонера - Товариства з обмеже-

ною відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менедж-
мент Груп» (49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Баумана, 10, код ЄДРПОУ 
34316490). Незалежним директором член Наглядової ради не являється.

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціоне-
рів 12.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових за-
гальних зборів ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №20 від 12.04.2017р.

Парусникова Вікторія Борисівна (паспорт: серія АЕ номер 254323 вида-
ний 18.03.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській 
області, ІПН 2259401627, що зареєстрована за адресою: м. Дніпро, ж/м 
Тополя-2, буд. 28, корп. 3, кв. 1) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2007 р. 

директор «Ей Ем Джі Волдвайд Інвестментс Лімітед».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Парусникова В.Б. являється представником акціонера - Товариства з об-

меженою відповідальністю «МетІнвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вулиця 
Ламана,19; код ЄДРПОУ: 31504580). Незалежним директором член Нагля-
дової ради не являється.

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціоне-
рів 12.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових за-
гальних зборів ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №20 від 12.04.2017р.

Аніщенко Сергій Володимирович (паспорт: серія АК номер 568525 ви-
даний 18.06.1999 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській області, ІПН 27522110634, що зареєстрований за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Маліновського, буд.12, кв. 25) обрано на посаду Член 
Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2009р. 

Заступник Генерального директора ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп»
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Аніщенко С.В. являється представником акціонера - Товариства з об-

меженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця 
Баумана,10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором член На-
глядової ради не являється.

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціоне-
рів 12.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових за-
гальних зборів ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №20 від 12.04.2017р.

Британ Олександр Вікторович (паспорт: серія АЕ номер 709887 виданий 
14.08.1997 р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській 
області, ІПН 2894918610, що зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. 
Будьонного, 41, кв. 81) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2007р. Кон-

сультант по питанням безпеки Представництва фірми «Дніпросіті Лімітед». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Британ О.В. являється представником акціонера - - Компанії «Фрегат 

Інжиніринг Лімітед»/Fregat engineering limited (місцезнаходження: Арх. Ма-
каріу III, 284 ФОРТ, Фортуна Корт Блок В, 2 поверх, п.с. 3105, Лімасол, Кіпр). 
Незалежним директором член Наглядової ради не являється.

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними 
зборами акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової осо-
би виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол № 20 від 12.04.2017р. Посадова особа Това-
риство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно- промислова компанія 
«Ассетс Менеджмент Груп» (паспорт: серія номер 34316490 виданий р. ), 
яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000079%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0,000079%. Непогашеної судимостi за корисливi 

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ЗаВОД «ФРЕГаТ»
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та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: три роки.

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними 
зборами акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗА-
ВОД «ФРЕГАТ». Протокол № 20 від 12.04.2017р. Посадова особа Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп» (паспорт: серія номер 34316490 виданий р. ), яка займала 
посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,000079%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,000079%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними 
зборами акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗА-
ВОД «ФРЕГАТ». Протокол № 20 від 12.04.2017р. Посадова особа Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп» (паспорт: серія номер 34316490 виданий р. ), яка займала 
посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,000079%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,000079%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціоне-
рів 12.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загаль-
них зборів ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №20 від 12.04.2017р.

Домну Олексій Анатолійович (паспорт: серія АМ номер 763385 виданий 
25.01.2002 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об-
ласті, ІПН 3136615757, що зареєстрований за адресою: м. Дніпро, проспект 
Героїв, буд.32, кв. 264) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2013р. 

економіст Дніпропетровської філії ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Домну О.А. являється представником акціонера - Товариства з обмеже-

ною відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менедж-
мент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця 
Баумана,10; код ЄДРПОУ: 34316490). 

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціоне-
рів 12.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загаль-
них зборів ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №20 від 12.04.2017р.

Мироненко Ірина Миколаївна (паспорт: серія АЕ номер 507605 виданий 
18.02.1997 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, 
ІПН 2408700700, що зареєстрована за адресою: м. Дніпро, вул. Замполіта 
Біляєва, буд. 22, кв. 22) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 

17.09.2007р. Заступник головного бухгалтера ТОВ «ІПК «Ассетс Менедж-
мент Групп».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Мироненко І.М. являється представником акціонера - Товариства з об-

меженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця 
Баумана,10; код ЄДРПОУ: 34316490). 

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціоне-
рів 12.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загаль-
них зборів ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №20 від 12.04.2017р.

Головач Наталя Володимирівна (паспорт: серія АЕ номер 362450 вида-
ний 10.09.1996 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетров-
ській області, ІПН 2317813043, що зареєстрована за адресою: м. Дніпро, 
проспект Героїв, буд.12, кв. 623) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2013р. 

Головний бухгалтер Дніпропетровської філії ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Головач Н.В. являється представником акціонера - Товариства з обме-

женою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Ме-
неджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця 
Баумана,10; код ЄДРПОУ: 34316490).

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 Купков Андрій Вячеславович

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

(дата) 

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 

«ЗаВОД «ФРЕГаТ»
2. Код за ЄДРПОУ 
14312387
3. Місцезнаходження 
55210 Первомайськ Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс 
05161 31293 05161 43725
5. Електронна поштова адреса 
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Відомості про зміну типу акціонерного товариства

ii. Текст повідомлення 
Дата прийняття рішення: 12.04.2017;
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне 

рішення: Загальні збори акціонерів;
Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-

ну особу, що містяться в ЄДР: 13.04.2017;
Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АК-

ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»;
Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне 

акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
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 Купков Андрій Вячеславович

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

(дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій) ПаТ «ДаВЕНТО-УКРаЇНа». 

Код за єДРПОУ 37954866
1. Місцезнаходження 01103, м.Київ, Залiзничне шосе, 

будинок 57
2. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)206-70-95.354-30-93

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

http://davento.org

Текст повідомлення
ПАТ «ДАВЕНТО-Україна» повiдомляє: Про змiну пакету акцiй Компанiї 

«ХАЗIНАРТ ЛIМIТЕД» (НЕ 158159 згiдно законодавства Республiки Кiпр, 
мiсцезнаходження: Есперiдон, 12, 4-й поверх, 1087, Нiкосiя, Кiпр), який 
збiльшився 89,1829% СК, та вiдповiдно про змiну пакету голосуючих акцiй, 
який збiльшився до 89,1829 % вiд СК. Повiдомлення отримано 13.04.2017 р. 

ПАТ «ДАВЕНТО-Україна» повiдомляє: Про змiну пакету акцiй Компанiї 
«ДРГН ЛIМIТЕД» (НЕ111306 згiдно законодавства Республiки Кiпр, 
мiсцезнаходження: Agiou Pavlou, 15, of LEDRA HOUSE, Nicosia, Cyprus, 
1106), який зменшився до 5,9347% СК, та вiдповiдно про змiну пакету голо-
суючих акцiй, який зменшився до 5,9347% вiд СК. Загальна кiлькiсть ЦП в 
СК Товариства – 20 526 900 шт., загальна номiнальна вартiсть ЦП  
5 131 725,00 грн. Повiдомлення отримано 13.04.2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування 
емітента

Публічне акціонерне товариство 
«Племзавод «Літинський»

1.2.Організаційно - правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00846180

1.4.Місцезнаходження 
емітента

22343, Вінницька область, Літин-
ський район, село Громадське, 
вулиця Центральна, будинок 1.

1.5.Міжміський код, телефон 
та факс емітента

(04347) 3-41-30

1.6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.00846180.pat.ua 

1.7.Електронна поштова 
адреса емітента

oleksyk.op@gmail.com

1.8. Дата вчинення події 13 квітня 2017 року
1.9.Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання 

згоди на вчинення значних право-
чинів

2. Текст повідомлення:
2.1.Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значного правочину, назва уповноваженого органу, що його при-
йняв:

Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ 
«Племзавод «Літинський» 13 квітня 2017 року.

2.2.Предмет правочину: 
Надання Позикодавцем (Товариством з обмеженою відповідальніс-

тю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ 

УКРАЇНА») Позичальнику (Публічному акціонерному товариству 
«Племзавод «Літинський») позики на поповнення обігових коштів. 

2.3.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом право-
чину, визначена відповідно до законодавства: 102 000 тис. грн.

2.4.Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності: 

136 790 тис. грн.
2.5.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 

предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках):

74,57 %.
2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 

акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття 
рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними 
зборами):

2.6.1.Загальна кількість голосуючих акцій: 4 625 490 голосуючих ак-
цій.

2.6.2. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах: 4 625 490 голосуючих акцій.

2.6.3. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення: 4 625 490 голосуючих акцій.

2.6.4. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення: 0 голосуючих акцій.

2.7.Додаткові критерії для віднесення правочину до значного 
правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені 
статутом акціонерного товариства: відсутні.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством України:

Голова Правління 
ПаТ «Племзавод «Літинський» _____ Олексюк Олег Петрович

/Підпис М. П./

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ПЛЕМЗаВОД «ЛІТиНСьКий»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«ГРЕТА»
2. Код за ЄДРПОУ 00153488
3. Місцезнаходження 84205, Донецька обл., 

м.Дружківка, 
вул.Чайковського, буд.1

4. Міжміський код, телефон та 
факс 

(06267) 5-40-10, (06267) 4-21-71

5. Електронна поштова адреса  vdyоmin@greta.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації 

www.greta.donetsk.ua

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

ii. Текст повідомлення
Черговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерно-

го товариства «ГРЕТА» 13 квітня 2017 року (протокол № 26 від 
13.04.2017 р.) прийнято рішення (дата вчинення дії - 13.04.2017 р.): 

«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчиняться Товариством згідно Статуту Товариства і ч. 2, 3 ст. 70 
Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 13 квітня 
2017 року до 13 квітня 2018 року включно та предметом /характером/ 
яких є:

- Одержання Товариством кредитів /позик/, прийняття грошових 
зобов’язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших 
банківських продуктів, послуг у банках України, - із встановленням їх 
граничної сукупної вартості у сумі не більше 290 млн. гривень.

- Передача майна /майнових прав/ Товариства у заставу /іпотеку/ 

та /або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань 
Товариства /у т.ч. договорів поруки/ та/або забезпечення зобов’язань 
будь-яких третіх осіб, - із встановленням їх граничної сукупної вартості 
у сумі не більше 290 млн. гривень.

- Договорів купівлі-продажу майна /у т.ч. нерухомого майна/, мате-
ріалів, запчастин, продукції, договорів надання послуг, відступлення 
права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та 
інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх пред-
метом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх гра-
ничної сукупної вартості у сумі не більше 290 млн. гривень.

Надати повноваження в період з 13 квітня 2017 року до 13 квітня 
2018 року включно щодо визначення істотних умов правочинів та під-
писання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів, Ге-
неральному директору Товариства Аннєнкову Віктору Захаровичу за 
попередньою згодою Наглядової ради на вчинення таких правочинів, 
яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.»

Гранична сукупність вартості правочинів - 290000000 грн., вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 
294729000 грн., співвідношення граничної сукупності вартості право-
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності - 98,4%. 

Загальна кількість акцій Товариства - 519767808 шт., голосуючих 
акцій - 514242325 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах - 513913320 шт., які складають 
98,873633974% від загальної кількості акцій Товариства. Кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували за прийняття рішення: «за» - 
513913320 шт., які складають 98,873633974% від загальної кількості 
акцій Товариства та 100% від голосів акціонерів, що беруть участь в 
загальних зборах; «проти» - 0 шт. 

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

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

Генеральний директор ПаТ «ГРЕТа»  В.З.аннєнков 

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ГРЕТа»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО "ПРиЛУЦь-
Кий ХЛiБОЗаВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00381077
3. Місцезнаходження 17500, м. Прилуки, 

вул. Пирятинська, 45
4. Міжміський код, телефон та факс (04637) 5-20-04 (04637) 5-02-10
5. Електронна поштова адреса xbz@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://xbzpriluky.pat.ua

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

ii. Текст повідомлення
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол від 12.04.2017 року: 

-припинено повноваження Ревiзора Головенець Любов Миколаївни у зв»язку з 
закiнченням передбаченого законодавством п»ятирiчного термiну. Голове-
нець  Л. М. згоди на розкриття паспортних даних на надавала. Головенець Л. М. 
належить 600 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 0,05062 % ста-
тутного капіталу. Перебувала на посаді Ревізора протягом останніх 5 років. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- обрано на наступний термін Ревiзором Головенець Любов Миколаївну 
строком на п»ять рокiв, до чергових загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства у 2022 роцi. Головенець Л. М. згоди на розкриття паспортних даних на 
надавала. Головенець Л. М перебувала на посаді Ревізора протягом остан-
ніх 5 років. Головенець Л. М. належить 600 шт. простих іменних акцій емі-
тента, що складає 0,05062 % статутного капіталу. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. 

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

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

2. Найменування посади Супруненко Людмила Миколаївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.04.2017
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО "ПРиЛУЦь-
Кий ХЛiБОЗаВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00381077
3. Місцезнаходження 17500, м. Прилуки, вул. Пирятинська, 45
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04637) 5-20-04 (04637) 5-02-10

5. Електронна поштова адреса xbz@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://xbzpriluky.pat.ua

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

ii. Текст повідомлення
12.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Прилуцький 

хлiбозавод» (далі — Товариство) прийнято рiшення про схвалення вчине-
них Товариством у 2016 році правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість: 
1) правочину на закупiвлю борошна із ТОВ «Прилуцький хлібодар». 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом даного правочину, складає 
18554,8 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 26532 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 69,934 %. Загальна 
кількість голосуючих акцій — 942219 штук, кількість голосуючих акцій, що 
мають право голосувати по даному питанню — 172975штук, кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 172975, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення — 0. 

2) правочину на закупiвлю сировини із ТОВ «Прилуцький хлібодар». 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом даного правочину, складає 4525 
тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 26532 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 17,054 %. Загальна кількість го-
лосуючих акцій — 942219 штук, кількість голосуючих акцій, що мають право 
голосувати по даному питанню — 172975 штук, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняття рішення - 172975, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення — 0. 

3) правочину iз ТОВ «Прилуцький хлібодар» стосовно оренди 
примiщення та вiдшкодування вартостi використаної електроенергiї. Рин-
кова вартiсть майна, що є предметом даного правочину, складає 2854 тис. 
грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 26532 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 10,757 %. Загальна кількість го-
лосуючих акцій — 942219 штук, кількість голосуючих акцій, що мають право 

голосувати по даному питанню — 172975штук, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняття рішення - 172975, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення — 0. 

4) правочину iз ТОВ «Аграрій» на закупiвлю борошна. Ринкова вартiсть 
майна, що є предметом правочину, складає 799 тис. грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 26532 
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 3,01 %. Загальна кількість голосуючих акцій — 942219 
штук, кількість голосуючих акцій, що мають право голосувати по даному 
питанню — 116116 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення - 116116, кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття рішення — 0. 

5) правочину iз ТОВ «Колос» на закупiвлю борошна. Ринкова вартiсть 
майна, що є предметом даного правочину, складає 943 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 
26532 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 3,554 %. Загальна кількість голосуючих ак-
цій — 942219 штук, кількість голосуючих акцій, що мають право голосувати 
по даному питанню — 172375 штук, кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «за» прийняття рішення - 172375, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення — 0. 

6) правочину iз ТОВ «Колос» стосовно оренди примiщення та вiдшкодування 
вартостi використаної електроенергiї. Ринкова вартiсть майна, що є предме-
том правочину, складає 481 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складє 26532 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1,813 %. 
Загальна кількість голосуючих акцій — 942219 штук, кількість голосуючих ак-
цій, що мають право голосувати по даному питанню — 172375 штук, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 172375, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення — 0. . 

7) правочину iз ТОВ «Успіх» стосовно оренди примiщення та 
вiдшкодування вартостi використаної електроенергiї. Ринкова вартiсть 
майна, що є предметом даного правочину, складає 310 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 
26532 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 1,168 %. Загальна кількість голосуючих ак-
цій — 942219 штук, кількість голосуючих акцій, що мають право голосувати 
по даному питанню — 113118 штук, кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення - 113118, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення — 0. 

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

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

2. Найменування посади Супруненко Людмила Миколаївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.04.2017
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 00131713
3. Місцезнаходження 65031 Одеса, Миколи Боровського, 28 Б
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 705-20-56 (048)705-20-79
5. Електронна поштова адреса kanc@od.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

ii. Текст повідомлення 
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 

12 квітня 2017 року припинено повноваження членів Наглядової ради Това-
риства у повному складі, зокрема Голови Наглядової ради, члена Наглядо-
вої ради – Лавренка Миколи Миколайовича. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Володіє акціями ПАТ «ОДЕСАОБЛ-
ЕНЕРГО» у розмірі 3000 простих іменних акцій; що складає 0,000493% в 
статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді члена На-
глядової ради, Голови Наглядової ради з 29.03.2016 р. по 12.04.2017 р.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 
12 квітня 2017 року припинено повноваження членів Наглядової ради Това-
риства у повному складі, зокрема Заступника Голови Наглядової ради, 
члена Наглядової ради – Судака Ігоря Олександровича. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє акціями ПАТ 
«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» у розмірі 1 проста іменна акція; що складає 0,000% 
в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді члена На-
глядової ради, заступника Голови Наглядової ради з 29.03.2016 р. по 
12.04.2017 р.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 
12 квітня 2017 року припинено повноваження членів Наглядової ради Това-
риства у повному складі, зокрема члена Наглядової ради – Глазової Ольги 
Валеріанівни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Володіє акціями ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» у розмірі 80800 про-
стих іменних акцій; що складає 0,013278 % в статутному капіталі емітента. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова 
особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 29.03.2016 р. по 
12.04.2017 р.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 
12 квітня 2017 року припинено повноваження членів Наглядової ради Това-
риства у повному складі, зокрема члена Наглядової ради – Джафарової 
Олени Анатоліївни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Володіє акціями ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» у розмірі 3 прості 
іменні акції; що складає 0,000% в статутному капіталі емітента. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа пе-
ребувала на посаді Члена Наглядової ради з 29.03.2016 р. по 
12.04.2017  р.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 
12 квітня 2017 року припинено повноваження членів Наглядової ради Това-
риства у повному складі, зокрема члена Наглядової ради – Шандрука 
Олександра Тихоновича. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Володіє акціями ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» у розмірі  
1 проста іменна акція; що складає 0,000% в статутному капіталі емітента. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова 
особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 29.03.2016 р. по 
12.04.2017 р.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 
12 квітня 2017 року припинено повноваження членів Наглядової ради Това-
риства у повному складі, зокрема члена Наглядової ради – Зоммера Ана-
толія Еммануїловича. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Володіє акціями ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» у розмірі  
1 проста іменна акція; що складає 0,000% в статутному капіталі емітента. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова 
особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 29.03.2016 р. по 
12.04.2017 р.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 
12 квітня 2017 року припинено повноваження членів Наглядової ради Това-
риства у повному складі, зокрема члена Наглядової ради – Сушко Світла-
ни Валеріївни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Акціями ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала 
на посаді Члена Наглядової ради з 29.03.2016 р. по 12.04.2017 р.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Одесаобленерго» (Прото-
кол від 12.04.2017 р.) Лавренко Миколу Миколайовича обранно Членом 
Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради ПАТ «Одесаобленерго» (Про-

токол від 12.04.2017р.) Лавренко Миколу Миколайовича обранно Головою 
Наглядової ради. Лавренко Микола Миколайович не надав згоди на роз-
криття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,000493%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000493%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 1 рік, відповідно до Закону України «Про акціонерні товари-
ства». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2012-
2015рр. – Перший Віце-Президент, 2015-2017рр. – Президент юридичної 
особи.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Одесаобленерго» (Про-
токол від 12.04.2017 р.) Судака Ігоря Олександровича обранно Членом 
Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради ПАТ «Одесаобленерго» 
(Протокол від 12.04.2017р.) Судака Ігоря Олександровича обранно За-
ступником Голови Наглядової ради. Судак Ігор Олександрович не надав 
згоди на розкриття паспортних даних. Володіє акціями ПАТ «ОДЕСАО-
БЛЕНЕРГО» у розмірі 1 проста іменна акція; що складає 0,000% в ста-
тутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік, відповідно до 
Закону України «Про акціонерні товариства». Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: 2012-2015рр. Віце-Президент з 
енергетичного бізнесу; 2015-2017рр. – Старший Віце-Президент юри-
дичної особи.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Одесаобленерго» (Про-
токол від 12.04.2017 р.) Глазову Ольгу Валеріанівну обранно Членом На-
глядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,013278%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,013278%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 1 рік, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2012-
2017рр. – директор департаменту корпоративних відносин та приватиза-
ції юридичної особи.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Одесаобленерго» (Прото-
кол від 12.04.2017 р.) Шандрука Олександра Тихоновича обранно Членом 
Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Володіє акціями ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» у розмірі 1 проста 
іменна акція; що складає 0,000% в статутному капіталі емітента. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 1 рік, відповідно до Закону України «Про акціонерні товари-
ства». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2012-
2017рр. – директор юридичної особи.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Одесаобленерго» (Прото-
кол від 12.04.2017 р.) Джафарову Олену Анатоліївну обранно Членом На-
глядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Володіє акціями ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» у розмірі 3 прості імен-
ні акції; що складає 0,000% в статутному капіталі емітента. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає Строк, на який обрано 
особу: 1 рік, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2012-2013рр. 
– директор з економіки; 2013-2017рр. – директор департаменту регулятор-
ної політики юридичної особи.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Одесаобленерго» (Прото-
кол від 12.04.2017 р.) Гриненко Риту Леонідівну обранно Членом Наглядо-
вої ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Акціями ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік, відповідно 
до Закону України «Про акціонерні товариства». Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: 2012-2017рр. – головний спеціаліст 
Фонду державного майна України.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Одесаобленерго» (Про-
токол від 12.04.2017 р.) Сачівка Андрія Івановича обранно Членом На-
глядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Акціями ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 1 рік, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2012-
2015рр. – начальник Управління Фонду державного майна України, з 
2015-2017рр – заступник директора Департаменту Фонду державного 
майна України.

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             Ніверчук О.М.
(підпис) М. П. (ініціали та прізвище керівника) 13.04.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ЕНЕРГОПОСТаЧаЛьНа КОМПаНІЯ ОДЕСаОБЛЕНЕРГО»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «ЕНЕРГОПОСТаЧаЛьНа КОМПаНІЯ 
ОДЕСаОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 00131713
3. Місцезнаходження 
65031 м. Одеса Миколи Боровського, 28 Б
4. Міжміський код, телефон та факс 
(048) 705-20-56 (048) 705-20-79
5. Електронна поштова адреса 
kanc@od.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.oblenergo.odessa.ua 
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів
ii. Текст повідомлення 

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

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» вiд 
12.04.2017 року попередньо надано згоду на вчинення правочинів, прий-
няття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів 
акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з 
дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а 
саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення гро-
шових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартіс-
тю до 7 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із На-
глядовою радою Товариства. Вартiсть активiв ПАТ»ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 7 817 828 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 89,54 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 582 105 280 штук. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 578 967 978 штук. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 415 571 314 
штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 163 396 664 штук.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» вiд 
12.04.2017 року попередньо надано згоду на вчинення правочинів, прий-
няття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів 
акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з 
дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а 
саме:

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення гро-
шових зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною вартіс-
тю до 7 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із На-
глядовою радою Товариства. Вартiсть активiв ПАТ»ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 7 817 828 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 89,54 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 582 105 280 штук. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 578 967 978 штук. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 415 571 314 
штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 163 396 664 штук.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 
12 квітня 2017 року попередньо надано згоду на вчинення значних право-
чинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції За-
гальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕР-
ГО» (ЄДРПОУ – 00131713) протягом одного року з дати прийняття цього 
рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення гро-
шових зобов’язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ – 00131713) пе-
ред ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784), граничною сукупною вартістю 
кожного зі значних правочинів до 7 000 млн. грн. (враховуючи всі додаткові 

угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких пра-
вочинів), при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою ра-
дою Товариства.

Гранична сукупнiсть вартість правочинiв - до 7 000 000 тис. грн. Вартiсть 
активiв ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 7 817 828 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 89,54 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -  
582 105 280 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загаль-
них зборах - 578 967 978 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «за» прийняття рiшення - 415 571 314 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення - 163 396 664 штук.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» вiд 
12.04.2017 року попередньо схвалено внесення змін у діючий Договір по-
руки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ОДЕ-
САОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ – 00131713) за Договором про відкриття кре-
дитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. Щодо забезпечення 
зобов’язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Україна», ПАТ «РІВНЕ-
ОБЛЕНЕРГО», ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЕК «ЖИТОМИР-
ОБЛЕНЕРГО» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ 
від 29.03.2012р. На загальну суму не більше ніж 7 000 млн. грн. Гранична 
сукупнiсть вартість правочинiв - до 7 000 000 тис. грн. Вартiсть активiв 
ПАТ»ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
- 7 817 828 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 89,54 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 582 
105 280 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних 
зборах - 578 967 978 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення - 415 571 314 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «проти» прийняття рiшення - 163 396 664 штук.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» вiд 
12.04.2017 року попередньо схвалено внесення змін у діючий Договір по-
руки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ОДЕ-
САОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ – 00131713), за зобов’язаннями ПАТ «КІРОВО-
ГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за 
Договором про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009 р. гранич-
ною сукупною вартістю не більше 7 000 млн. грн. Вартiсть активiв 
ПАТ»ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
- 7 817 828 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 89,54 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -  
582 105 280 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загаль-
них зборах - 578 967 978 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «за» прийняття рiшення - 415 571 314 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення - 163 396 664 штук.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» вiд 
12.04.2017 року попередньо схвалено внесення змін у діючий Договір по-
руки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ОДЕ-
САОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ – 00131713) за зобов’язаннями ПАТ «ЕК 
«ХЕРСОН ОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за 
Договором про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011 р. гранич-
ною сукупною вартістю не більше ніж 7 000 млн. грн. Вартiсть активiв 
ПАТ»ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
- 7 817 828 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 89,54 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -  
582 105 280 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загаль-
них зборах - 578 967 978 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «за» прийняття рiшення - 415 571 314 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення - 163 396 664 штук.

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

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

2.Голова Правління                      Ніверчук О.М. 
(підпис) М. П. (ініціали та прізвище керівника) 13.04.2017 р.

Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Сумські добрива», 
(код ЄДРПОУ 32185951, місцезнаходження: 40007 м. Суми, вулиця Чер-
каська, буд. 4), (наділі – Товариство), в зв’язку з спростованням розкри-
тої недостовірної регулярної річної інформації за 2016 рік, спростовує 
регулярну річну інформації Товариства за 2016 рік, опубліковану в офі-
ційному друкованому виданні НКЦПФР – «Відомості Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку» від 13.04.2017 року №71. Ви-
правлена регулярна річна інформація Товариства за 2016 рік буде 
опублікована за формою, передбаченою «Положенням про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826 (зі змінами та доповненнями), після 

її розміщення в повному обсязі в загальнодоступній інформаційній базі 
даних НКЦПФР, з дотриманням строку, встановленого чинним законо-
давством України.

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

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

Генеральний Директор  ___________  Д.О. Мішков 
 М.П.
  14.04.2017 року
  (дата) 

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ТОРГОВий ДІМ «СУМСьКІ ДОБРиВа»
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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 ТОВАРИ-

СТВО «МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 30830662
3. Місцезнаходження: 19031 Україна, Черкаська обл., Канiвський р-н, 

село Степанцi, вулиця Жовтнева будинок 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (04736) 3-85-23 , 3-85-23
5. Електронна поштова адреса: 30830662@afr.com.ua, i.g.shevchuk@

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

емітентом для розкриття інформації: www.mpf.org.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
12 квітня 2017 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (Рішення №6 від 
12.04.2017р.) (надалі - ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»), було 
прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочинів.

Предмет правочину: Надання Товариством поруки з метою забезпечен-

ня виконання фінансових зобов'язань та вчинення інших правочинів, 
пов'язаних із наданням поруки.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 750 000 000 (сімсот п'ятдесят 
мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 12.04.2017 (26,8938) -  
20 170 350 000,00 грн.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 14 682 507 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 137,38%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 8 000 916, кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 8 000 916, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за»: 8 000 916 та «проти»: 0 прий-
няття рішення.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: статутом ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» не визна-
чені.

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

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

2. Директор Форостяна Ольга Миколаївна 14.04.2017

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «МиРОНІВСьКа ПТаХОФаБРиКа»

Відомості про зміну складу посадових осіб

ПРиВаТНОГО аКЦІОНЕРНОГО ТОВаРиСТВа 
«аГРОКОМПЛЕКС ХМІЛьНиКПРОДУКТ»,

що складається з однієї особи
(код ЄДРПОУ 35797976, місцезнаходження: 22000, Вінницька область, 

м. Хмільник, вул. Північна 44, 
тел./факс 04338 22609 , електронна поштова адреса, par@35797976.
pat.ua, власна веб-сторінка в мережі Інтернет www.35797976.pat.ua)
Акціонер Юхниця Євген Леонідович, який володіє простими іменними 

акціями у кількості 43 834 548, що складає 100% статутного капіталу това-
риства, прийняв одноосібне рішення від 13.04.2017 року №2/2017, відпо-
відно до якого, достроково припинено повноваження: 

Голови Наглядової ради Мироненка Дмитра Олександровича паспорт 
серія СО № 754979, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України у м. Києвi 
16.11.2001р., на посаді був 5 років шість місяців, частка в статутному капі-
талі – 0%, розмір пакета акцій – 0,00 грн

члена Наглядової ради Рябчук Інни Анатоліївни, паспорт серія АМ 
№  720675, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi 06.09.2002 р., на посаді була 3 роки одинадцять 
місяців, частка в статутному капіталі – 0%, розмір пакета акцій – 0,00 грн.; 

члена Наглядової ради Каплуна Віктора Степановича, паспорт серія СН 
№ 627870, виданий Московським РУ ГУ МВС РВ УМВС України в м. Києвi 
04.12.1997 р., на посаді був 5 років шість місяців, частка в статутному капі-
талі – 0%, розмір пакета акцій – 0,00 грн.

Акціонер Юхниця Євген Леонідович, який володіє простими іменними 

акціями у кількості 43 834 548, що складає 100% статутного капіталу, при-
йняв одноосібне рішення від 13.04.2017 р. №2/2017 та рішення Наглядової 
ради від 13.04.2017 р. щодо голови Наглядової ради, обрано строком на 
три роки: 

Голову Наглядової ради Мироненко Дмитра Олександровича, паспорт 
серія СО № 754979, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України у м. Києвi 
16.11.2001 року. Протягом останнiх 5 рокiв займає посаду водiя ТОВ «РГ 
«Все про бухгалтерський облiк»; частка в статутному капіталі – 0%, розмір 
пакета акцій – 0,00 грн.;

члена Наглядової ради Редько Олександра Степановича, паспорт серія 
СН № 636547, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
23.10.1997 року. Протягом останніх п’яти років займав посади: менеджер зі 
зв’язків із громадськістю в ТОВ «Редакція журналу «Дніпро»; менеджер зі 
зв’язків із громадськістю організаційного відділу в ТОВ «РГ «Все про бух-
галтерський облік»; частка в статутному капіталі – 0%, розмір пакета акцій 
– 0,00 грн.

члена Наглядової ради Скотар Вікторію Сергіївну, паспорт серія МВ 
№ 380628, виданий Конотопським МВ УМВС України в Сумській області 
29.01.2008 року. Протягом останніх п’яти років займала посади: з 
20.04.2015 року працює секретарем відділу продажу ТОВ «РГ «Все про 
бухгалтерський облік» ,частка в статутному капіталі – 0%, розмір пакета 
акцій – 0,00 грн.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не мають. Директор Федорець Сергій Григорович підтверджує достовір-
ність iнформацiї, що міститься у повiдомленнi, та визнає, що він несе від-
повідальність згідно із законодавством.

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 "МиРГО-
РОДСьКий ЗаВОД 
МiНЕРаЛьНиХ ВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00382651
3. Місцезнаходження 37600 м. Миргород 

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

05355-4-36-74, 05355-4-38-91

5. Електронна поштова адреса Aleksandr.Siryak@ids-borjomi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.mzmv.com.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного то-

вариства «Миргородський завод мiнеральних вод» (Протокол №48 вiд 
13.04.2017 року) прийнято рiшення попередньо схвалити укладення 
договорiв (правочинiв), що стосуються поставки товарно-матерiальних 
цiнностей, таро-комплектуючих матерiалiв та обладнання, необхiдних для 
господарської дiяльностi Товариства (значних правочинiв) з будь-яким 
контрагентом, термiном на 1 (один) календарний рiк, загальна вартiсть 
кожного з яких протягом термiну його дiї не буде перевищувати 100000000 
(сто мiльйонiв) гривень без урахування податку на додану вартiсть. Упо-
вноважено виконавчий орган Товариства на пiдписання зазначених 
договорiв (правочинiв) та пов’язаних з ними всiх супутнiх документiв, 
необхiдних для їх укладення з визначенням iнших умов таких договорiв на 
власний розсуд.

Загальна цiлькiсть голосуючих акцiй - 2036164 штуки.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних 

зборах - 2036164 штуки.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» - 2036164 штуки.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «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 Саражин Григорiй Олександрович
В.о. генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.14
(дата)
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016рік
I. Основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента, код за 

ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО "ЗаВОД "БУД-
МаШ", 00240307, 01054, мiсто Київ, вул.Дмитрiвська, буд. №33-35, корпус  
літ. "Б,В", (04637) 3-00-18, 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017р.;  3. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: www.budmash.com; 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Кооп-Аудит» , 21385106 ; 5. Ін-
формація про загальні збори: Порядок денний та результати розгляду пи-
тань. 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення 
їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.Прийняте РIШЕННЯ: 
«Обрати Головою зборiв – Клекова О.О. Секретарем зборiв – Назарину Л.В. 
Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Крисенко В.I., Члени: Жеже-
ря  О.М., Кубрак Н.М. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної 
комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визна-
чення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Директора 
Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2015 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк 
затвердити».3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте 
РIШЕННЯ:«Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк при-
йняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Това-
риства станом на 31.12.2015р.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Ревiзiйної комiсiї 
прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк, а також баланс То-
вариства станом на 31.12.2015 року затвердити».5. Порядок розподiлу при-
бутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк.Прийняте РIШЕННЯ:«В 
зв’язку з вiдсутнiстю у Товариства джерел покриття збиткiв, а також наявнiстю 
у Товариства станом на початок 2015 року непокритих збиткiв Товариства 
вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах,- 1) Отриманi 
Товариством збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi 
вiднести на збiльшення непокритого збитку Товариства вiд фiнансово-
господарської дiяльностi у минулих перiодах.2) Покриття загального залиш-
ку непокритого збитку здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товари-
ства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах».6. Про 
попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття такого рiшення.Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити 
значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 500 млн.грн., якi будуть 
пов’язанi в т.ч.:- з виробничою дiяльнiстю Товариства – у розмiрi до 450 млн.
грн.; - з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв Товариства– у 
розмiрi до 50 млн.грн.,та якi будуть вчинятися Товариством протягом не 
бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення.

При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору 
Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою 
Товариства». 7. Затвердження порядку та способу посвiдчення бюлетенiв 
для голосування та/або бюлетенiв для кумулятивного голосування на по-
дальших загальних зборах акцiонерiв Товариства.Прийняте РIШЕННЯ: 
«Встановити, що: Для засвiдчення бюлетенiв для голосування в Товариствi 
виготовляється спецiальний прямокутний штамп, який має необхiднi 
реквiзити реквiзити. При здiйсненнi реєстрацiї акцiонерiв для участi в за-
гальних зборах, реєстрацiйна комiсiя при наданнi таким акцiонерам 
бюлетенiв для голосування на Загальних зборах, попередньо засвiдчує 
кожний бюлетень шляхом накладення на зворотнiй сторонi бюлетеня 
вiдбитку вищезазначеного штампу, на якому голова Реєстрацiйної комiсiї 
ставить особистий пiдпис, ПIБ та дату реєстрацiї акцiонера». Порядок 
денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, заува-
жень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори 
за звiтний перiод не скликались. 6. Інформація про дивіденди. Протягом 
звітного та попередніх років рішення щодо виплати дивідендів не прийма-
лось.

ii. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 3663 3156
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1251 1601
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1070 799
Сумарна дебіторська заборгованість 193 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 49
Власний капітал -1461 -1427
Статутний капітал 144 144
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

-11426 -11392

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

2358 2127

Поточні зобов'язання і забезпечення 2766 2456
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0.05895 -3.61152

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

-0.05895 -3.61152

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 576765 576765
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

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 
«Страхова компанія «Євроінс Україна»

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

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. Текст повідомлення

На чергових загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 42 вiд 
12.04.2017р.) прийнято рiшення надати попередню згоду на укладання зна-
чних господарських правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод 
з 12.04.17р. по 11.04.2018р. (включно), якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що може бути предметом даних правочинiв становить бiльше 10% 
вартостi активiвТовариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 
рiк, а саме: господарськихправочинiв з розмiщення грошових коштiв на де-
позитах- гранична сукупна вартiсть кожного правочину не повинна переви-
щувати 75% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих 

акцiй , що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 7 051 597 333, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 0. 

На чергових загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 42 вiд 
12.04.2017р.) прийнято рiшення надати попередню згоду на укладання зна-
чних господарських правочинiв, якi можуть вчинятисьТовариством у перiод 
з 12.04.17р. по 11.04.2018р. (включно), якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що може бути предметом даних правочинiв становить бiльше 10% 
вартостi активiвТовариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 
рiк, а саме: значних господарських правочинiв (стосовно страхування та 
перестрахування), якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 12.04.17р. 
по 11.04.2018р. (включно) гранична сукупна вартiсть кожного правочину не 
повинна перевищувати 1556% вартостi активiв Товариства за даними 
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 7 051 597 333, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 0. 

iii. Підпис
1. Особа, зазначенанижче, підтверджуєдостовірністьінформації, щоміс-

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

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

М.П. 13.04.2017

 ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «СТРаХОВа КОМПаНІЯ «єВРОІНС УКРаЇНа»
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РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за єДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «УКРП’єЗО», 14313889, Україна Черкаська обл. 
Соснiвський р-н 18016 м. Черкаси вул. Сумгаїтська, буд. 10, (0472) 66-16-10

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2017 р. 

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: ukrpezo.emitents.net.ua

4. Найменування, код за єДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «Кооп-Аудит», 21385106

5. Інформація про загальні збори: 
21.04.2016 проведено річні загальні збори. 1. Обрання Лiчильної комiсiї.

Прийнято: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення 
пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з 
пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань 
пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах 
акцiонерiв, обрати Лiчильну комiсiю в складi Голова - Даценко Н. I.Секре-
тар  - Черепiна I. Л.Рiшення прийняте.2. Обрання Голови та Секретаря чер-
гових загальних зборiв акцiонерiв.Прийнято: Для проведення зборiв 
акцiонерiв та оформлення протоколу загальних зборiв акцiонерiв обрати Го-
ловуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.Обрати: головою 
зборiв  - Кононцева  М. В. секретарем зборiв - Тележинську Н. Д. Рiшення 
прийняте.3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових за-
гальних зборiв акцiонерiв.Прийнято: Затвердити наступний Регламент 
зборiв:- збори проводяться без перерви,- надати виступаючим по всiм питан-
ням Порядку денного - до 10 хв.,- вiдвести на обговорення питань Порядку 
денного - до 5 хв.,- на виступи, довiдки - до 3 хв.- голосування здiйснюється 
бюлетенями з урахуванням кiлькостi голосiв за принципом одна голосуюча 
акцiя один голос;- запитання i пропозицiї подаються в письмовiй формi 
Головi зборiв;- вiдповiдi на запитання надаються пiсля розгляду всiх питань 
порядку денного Зборiв.Рiшення прийняте.4. Звiт Генерального директора 
ПАТ «Укрп'єзо» про результати фiнансово-господарської дiяльностi товари-
ства за 2014-2015 роки та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 
2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального ди-
ректора Товариства.Прийнято: Звiт Генерального директора товариства за 
2014-2015 роки затвердити. Затвердити основнi напрямки дiяльностi товари-
ства на 2016 рiк.Рiшення прийняте. 5. Звiт Наглядової Ради ПАТ «УКРП'ЄЗО» 
про роботу за 2014-2015 роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради Товариства.Прийнято: Звiт Наглядової ради ПАТ « 
УКРП'ЄЗО» за 2014-2015 роки затвердити.Рiшення прийняте.6. Звiт 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРП'ЄЗО» про роботу за 2014-2015 роки. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.Прийня-
то: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРП'ЄЗО» за 2014-2015 рiк та 
висновок Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту i балансу товариства за 2014-
2015 рiк. Рiшення прийняте.7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2014-2015 роки, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2014-

2015 роки. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016 
рiк.Прийнято: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014-2015 
роки. Отриманий збиток у 2014 роцi в сумi 1380,0 тис. грн., у 2015 роцi в сумi 
749,0 тис. грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.Рiшення 
прийняте.8. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради 
Товариства.Прийнято: В зв'язку з закiнченням термiну на який обирались 
голова та члени Наглядової ради, припинити повноваження голови та членiв 
Наглядової ради в такому складi: Голова Наглядової ради - Кононцев Мико-
ла Вiкторович Член Наглядової ради - Баглiй Леонiд Володимирович Член 
Наглядової ради - Тележинська Наталiя Дмитрiвна Член Наглядової ради - 
Бондаренко Олексiй IвановичЧлен Наглядової ради - Пєшков Валерiй 
ОлександровичРiшення прийняте. 9. Вибори членiв Наглядової ради Това-
риства.Прийнято: Обрати до складу Наглядової ради наступних кандидатiв: 
Кононцева Миколу Вiкторовича Баглiя Леонiда Володимировича Тележин-
ську Наталiю Дмитрiвну Бондаренка Олексiя Iвановича Станицьку Анастасiю 
МиколаївнуРiшення прийняте.10. Про припинення повноважень Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.Прийнято: В зв'язку з закiнченням термiну, на який обира-
лася Ревiзiйна комiсiя, припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї товари-
ства в складi трьох осiб: Голова Ревiзiйної комiсiї - Дубас Валентина Микола-
ївна; Член Ревiзiйної комiсiї - Гадiон Наталiя Олександрiвна; Член Ревiзiйної 
комiсiї - Пелипенко Олег Олексiйович.Рiшення прийняте.11. Вибори 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.Прийнято: Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї 
наступних кандидатiв: Дубас Валентина Миколаївна; Гадiон Наталiя 
Олександрiвна; Пелипенко Олег Олексiйович.Рiшення прийняте.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 12729 10949
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7616 8255
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1523 1440
Сумарна дебіторська заборгованість 1300 777
Грошові кошти та їх еквіваленти 2141 349
Власний капітал 6217 6930
Статутний капітал 82 82
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6135 6848
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 6512 4019
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,087 -0,091
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,087 -0,091

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8218000 8218000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ ЕМІТЕНТа ЦІННиХ ПаПЕРІВ
1. ОСНОВНІ відомості ПРО ЕМІТЕНТа

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Хмільницька швейна фабрика «Лілея», місцезнаходження 22000, Ві-
нницька область, м.Хмільник, вул.Пушкіна, 78/1, код за ЄДРПОУ емітента: 
00308637, міжміський код та телефон (04338)22786. 2. Дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них 13.04.2017 року. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміще-
но регулярну річну інформацію http:// www.00308637.pat.ua. 4. Аудитор: 
Аудиторська фірма «Послуги аудиту», ЄДРПОУ 0030837. 5. Загальні збори 
акціонерів товариства у 2016 році через брак коштів не скликалися. 6. Ди-
віденди у звітному періоді не нараховувалися та не виплачувалися. Приві-
лейованих акцій Емітент не випускав. 7. Вiдповiдно до рiшення рiчних за-
гальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 28.03.2017 року прийнято рiшення 
про змiну типу акцiонерного товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИВАТНЕ, а 
саме ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМIЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА 
ФАБРИКА «ЛIЛЕЯ». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР юридичних осiб, 
фiзичних осiб пiдприємцiв та громадських формувань 04.04.2017 року.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента(тис.грн)
Найменування показника Звітний 

період
Попередній 

період
Усього активів 22373 16262

Основні засоби (за залишковою вартістю) 6125 4510
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 892 996
Сумарна дебіторська заборгованість 3986 3335
Грошові кошти та їх еквіваленти 11475 7410
Власний капітал 17393 10978
Статутний капітал 63 63
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10973 4558
Довгострокові зобов'язання 0 964
Поточні зобов'язання 4980 4320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

106,27 94,442

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

106,27 94,442

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

60365 60365

Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0

Сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків 

0 0

Директор Матюх а.В. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз 
законодавством.

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ХМІЛьНиЦьКа ШВЕйНа ФаБРиКа «ЛІЛЕЯ»
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ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «МОНаСТи-
РиЩЕНСьКий МаШиНОБУДІВНий ЗаВОД»

(код ЄДРПОУ: 00255289)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: вул. Соборна, 122, м.Монастирище, 

Черкаська область, 19100, Україна
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «19» травня 2017 року 

о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Товариства за адресою: вул. Соборна, 122, 
м. Монастирище, Черкаська область, 19100, Україна, зал засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «19» травня 2017 
року з 09:00 до 09:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «15» травня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря чергових зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів Товариства.
4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства у 2016 році та визначення основних напрямків діяльності 
Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Голови правління.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2016рік. Затверджен-
ня висновку Ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
9. Про зміну типу з публічного акціонерного товариства на приватне ак-

ціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства. 
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до 

вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Това-
риства у новій редакції.

11. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Припинення повноважень Наглядової ради.
13. Обрання Наглядової ради.
14. Припинення повноважень Ревізійної комісії
15. Обрання Ревізійної комісії
16. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним 

Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого пра-
вочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 рік. 

17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись 
акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом року з дати 
прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Това-
риства за 2016 рік.

Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера - крім паспорта - довіреність на право участі та 

голосування на Загальних зборах, оформлену згідно вимог діючого законо-
давства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання Загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, пов’язаними з проектом порядку денного зборів у робочі дні з 09-00 
години до 16-00 години за місцезнаходженням товариства: вул. Соборна, 
буд. 122, м. Монастирище, Черкаська область, 19100, кабінет юрискон-
сульта поверх четвертий, а також в день проведення зборів – у місці їх 
проведення з 09:00 год. до 09:50 год. 

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами юрисконсульт Домачук Володимир Анатолійович. Тел. 0674408546

Акціонер до початку проведення зборів, за запитом, має можливість 
ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, 
а щодо кандидатів органу Товариства - не пізніше, ніж за 7 днів до дати 
проведення чергових Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товари-
ства подається в 

письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного- http://mmzavod.com.ua/

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 34298 42082
Основні засоби 23447 16789
Довгострокові фінансові інвестиції 305
Запаси 4556 8578
Сумарна дебіторська заборгованість 1259 5338
Грошові кошти та їх еквіваленти 2335 8290
Нерозподілений прибуток 21648 21707
Власний капітал 22227 22286
Статутний капітал 579 579
Довгострокові зобов'язання 771 433
Поточні зобов'язання 11300 19363
Чистий прибуток (збиток) -59 -680
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2315424 2315424
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 215 239

Телефон для довідок 0674408546

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 «МиРОНІВСьКа ПТаХОФаБРиКа»
2. Код за ЄДРПОУ: 30830662
3. Місцезнаходження: 19031 Україна, Черкаська обл., Канiвський р-н, 

село Степанцi, вулиця Жовтнева будинок 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (04736) 3-85-23 , 3-85-23
5. Електронна поштова адреса: 30830662@afr.com.ua, i.g.shevchuk@

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

емітентом для розкриття інформації: www.mpf.org.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

ІІ. Текст Повідомлення 
12 квітня 2017 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (Рішення №6 від 12.04.2017р.) 
(надалі - ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»), було прийнято рішення 
про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства: 750 000 000 (сімсот 
п'ятдесят мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 12.04.2017 (26,8938) - 
20 170 350 000,00 грн.)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 14 682 507 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 137,38%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 8 000 916, кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 8 000 916, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за»: 8 000 916 та «проти»: 0 прий-
няття рішення.

Істотні умови правочину, а саме:
Предмет правочину: Надання Товариством поруки з метою забезпечен-

ня виконання фінансових зобов'язань та вчинення інших правочинів, 
пов'язаних із наданням поруки.

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні 
ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» правочину: Президент - Писарєв 
Максим Елеонорійович.

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні ПрАТ «МИРОНІВ-
СЬКА ПТАХОФАБРИКА» правочину, із зазначенням ознаки заінтересова-
ності, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» (далі - Закон): Іншою стороною правочину є юридична особа, в якій 
Президент Товариства є посадовою особою (п.п.1 п.2 та п.п.1 п.3 ст.71 За-
кону.).

Інші істотні умови правочину: статутом ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПТАХО-
ФАБРИКА» не визначені.

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

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

2. Директор Форостяна Ольга Миколаївна 14.04.2017
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ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО
«МОНаСТиРиЩЕНСьКий КОТЕЛьНий ЗаВОД»

(код ЄДРПОУ: 31324315)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вул. Соборна, буд. 122, м.Монастири-
ще, Черкаська область, 19100, Україна.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «19» травня 2017 
року о 12 годині 00 хвилин за адресою: вул. Соборна, буд 122, м. Монасти-
рище, Черкаська область, 19100, Україна, кабінет директора товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «19» травня 2017 
року з 11:00 до 11:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «15» травня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря чергових зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів Товари-

ства.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2016 році та визначення основних напрямків діяльності Това-
риства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирек-
тора.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Звіт Ревізора про роботу Товариства за 2016рік. Затвердження ви-
сновку Ревізора. 

7. Затвердження річного звіту за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 

рік.
9.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до ви-

мог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товари-
ства у новій редакції.

10. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
11. Припинення повноважень Наглядової ради.
12. Обрання Наглядової ради.
13. Припинення повноважень Ревізора товариства.
14. Обрання Ревізора товариства.
15. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним 

Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого пра-
вочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 рік. 

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись 
акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом року з дати 
прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Това-
риства за 2016 рік.

Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера - крім паспорта - довіреність на право участі та 

голосування на Загальних зборах, оформлену згідно вимог діючого законо-
давства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання Загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, пов’язаними з проектом порядку денного зборів у робочі дні з 09-00 
години до 16-00 години за місцезнаходженням товариства: вул. Cоборна, 
буд. 122, м. Монастирище, Черкаська область, 19100, кабінет директора 
поверх четвертий, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення 
з 11:00 год. до 11:50 год. 

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами Директор Зінатов Ігор В’ячеславович. Тел. 0474621746

Акціонер до початку проведення зборів, за запитом, має можливість 
ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, 
а щодо кандидатів органу Товариства - не пізніше, ніж за 7 днів до дати 
проведення чергових Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товари-
ства подається в 

письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення.

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного- http://monastyryschensky-boiler-plant.emitents.net.ua/ua/

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 3293,4 10389
Основні засоби 7241
Довгострокові фінансові інвестиції 525 65
Запаси 454
Сумарна дебіторська заборгованість 2494,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,6 8
Нерозподілений прибуток 3069,2 -4098
Власний капітал 3231,2 3045
Статутний капітал 162 162
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 62,2 7344
Чистий прибуток (збиток) 186,2 674
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10800 10800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 9

Телефон для довідок 0474621746

РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ за 2016рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРи-
СТВО «ЧОРНОБаЇВСьКий ЗаВОД ПРОДТОВаРiВ», 00380764, 19900, 
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н , смт. Чорнобай , вул. Центральна, буд. 
177; (04739) 2-20-69; 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017р.

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

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ЧОРНОБаЇВСьКий ЗаВОД ПРОДТОВаРiВ»

РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ за2016р.
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИРИБГОСП», 00476814, 18005, 
Черкаська обл, Приднiпровський р-н, м. Черкаси, вул. Портова, буд. 5, 
0472 – 72-27-76; 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: cherkassyribgosp.emitents.net.ua

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ЧЕРКаСиРиБГОСП»

РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ за 2016р.
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 паперівI. 

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

міжміський код та телефон емітента: ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРи-
СТВО «СПiЛьНЕ ПiДПРиєМСТВО аГРОiНТ», 05399834, 18029,Черкаська 
обл., м Черкаси, вул. Сумгаїтська,3А, (0472) 56-13-06;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2017;

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

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «СПiЛьНЕ ПiДПРиєМСТВО аГРОiНТ»
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РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО 
"ЦЕНТРаЛьНа 
ЗБаГаЧУВаЛьНа 
ФаБРиКа "ДЗЕРжиНСьКа", 
00176495, вул. Леніна, 11, 
Донецька обл., м. Дзержинськ, 
Донецька область, 85200, 
(06247) 9-42-32

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

14.04.2017р.

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

www.tsof-dz.com.ua

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

АФ ТОВ «КРАТ-АУДИТ», 23413650

5. Інформація про загальні. Чергові загальні збори акціонерів, які були 
призначені на 30.04.2016 р не відбулися у зв`язку з відсутністю кворуму. 
Порядок денний: Перелік питань порядку денного:1.Обрання лічильної ко-
місії річних Загальних зборів акціонерів.2. Прийняття рішень з питань по-
рядку проведення річних загальних зборів акціонерів: обрання робочих 
органів загальних зборів (голови та секретаря зборів),затвердження регла-
менту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 3.Розгляд звіту Ви-
конавчого органу Товариства(Директора) про результати фінансово-
господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Виконавчого органу Товариства (Директора) за 2013 
рік.4.Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства(Директора) про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності в 2014році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства (Директора) за 
2014рік.5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства(Директора) про 
результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства (Ди-
ректора) за 2015 рік.6. Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства про 
результати діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та висновків Ревізора за 2013рік. 7. Розгляд звіту (висновків) 
Ревізора Товариства про результати діяльності в 2014році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2014рік. 
8. Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства про результати діяльності 

в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків 
Ревізора за 2015 рік.9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 
за 2013рік. 10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2014рік. 11. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015рік. 
12. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 
2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.13.Затвердження 
розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2014 рік з урахуван-
ням вимог, передбачених законом.14. Затвердження розподілу прибутку 
або покриття збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, перед-
бачених законом.15. Визначення основних напрямів діяльності Товариства 
на 2016 рік. 16. Про списання основних засобів.17. Про внесення та затвер-
дження змін (доповнень) до Статуту ПАТ ЦЗФ «Дзержинська» у зв’язку з 
приведенням у відповідність деяких пунктів Статуту відповідно до вимог 
Закону України «Про акціонерні товариства».18. Про визначення особи, 
яка уповноважується на здійснення всіх дій, пов’язаних з проведенням 
державної реєстрації змін до Статуту.19. Про внесення та затвердження 
зміни назви підприємства, у зв’язку з приведенням у відповідність до зако-
ну України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх-
ньої символіки» № 317-VIII від 9 квітня 2015 року .

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. Дивіденди не на-
раховувались, не сплачувались.

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

звітний попере-
дній

Усього активів 12561 13695
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4406 4620
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7463 7638
Сумарна дебіторська заборгованість 679 1430
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал -36297 -35153
Статутний капітал 15643 15643
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -51940 -50796
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 48858 48848
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,02 -0,02
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,02 -0,02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 62572300 62572300
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРи-

СТВО «СПОРТЕК-ЧЕРКаСи»;
2. Код за ЄДРПОУ: 01555316;
3. Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси , вул. Корольова,7;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 659023; (0472) 659229; 
5. Електронна поштова адреса: Sportek-cherkassy@ukr.net;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

плату дивідендів.
ii. Текст повідомлення

13.04.2017р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017) 

прийнято рiшення частину прибутку ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» вiд 
фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi у розмiрi 300,00 тис. 
грн. направити на виплату дивiдендiв акцiонерам. Дата складення 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 03.05.2017 р. 
Дивiденди виплатити у строк з 15 травня 2017 року до 15 жовтня 2017 
року. Спосiб та порядок виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв буде 
здiйснена безпосередньо акцiонерам через касу пiдприємства шляхом 
зарахування всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi на банкiвськi картки 
акцiонерiв.

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 Охрiменко Микола 
Сергiйович 14.04.2017

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«СПОРТЕК-ЧЕРКаСи»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Торговий дім «Сумські добрива», 32185951, вулиця Черкаська, 

буд. 4, м. Суми, Зарічний, Сумська, 40007, (0542) 640470
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.sumy-fertilizer.com.ua

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ТОРГОВий ДІМ «СУМСьКІ ДОБРиВа»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ 

ТОВаРиСТВО «СПОРТЕК-ЧЕРКаСи»;
2. Код за ЄДРПОУ: 01555316;
3. Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси , вул. Корольова,7;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 659023; (0472) 659229 ;
5. Електронна поштова адреса: Sportek-cherkassy@ukr.net;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента.
ii. Текст повідомлення

13.04.2017р. в зв’язку з затвердженням загальними зборами акцiонерiв 
(протокол №1/2017 ) нової редакцiї Статуту Товариства, яка передбачає в 
Товариствi одноосiбний Виконавчий орган – Директор, з 13.04.2017р., при-
пинено повноваження: Генеральний директор: Охрiменко Микола 
Сергiйович (паспорт НС 205342 виданий Приднiпровським РВ УМВС 
України в Черкаськiй обл. 10.12.1996р.), розмiр пакета акцiй та частка в 
статутному капiталi емiтента - 62.379616%. Перебував на посадi 6р. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

13.04.2017р. в зв’язку з прийнятим загальними зборами акцiонерiв 
(Протокол №1/2017 ) рiшенням щодо затвердження нової редакцiї Статуту 
Товариства, яка не передбачає в Товариствi органу контролю - Ревiзiйної 
комiсiї чи Ревiзора, з 13.04.2017р. припинено повноваження: Ревiзор: 
Охрiменко Ольга Миколаївна (паспорт НЕ 594686 виданий Черкаським 
РВГУМВС України в Черкаськiй обл. 05.01.2010р.), розмiр пакета акцiй та 
частка в статутному капiталi емiтента - 13.139543%. Перебувала на посадi 
6р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

13.04.2017р. рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол 
№ 1/2017 вiд 13.04.2017р.), з 13.04.2017р., обрано: Директор: Охрiменко 
Микола Сергiйович (паспорт НС 205342 виданий Приднiпровським РВ 
УМВС України в Черкаськiй обл. 10.12.1996р.), розмiр пакета акцiй та 
частка в статутному капiталi емiтента 62.379616%. Обрано на 5 рокiв. 
Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: генеральний директор. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор Охрiменко Микола 
Сергiйович 14.04.2017

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.
1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, теле-

фон емітента: ПаТ “УКРаТОММаШ”, 03744184, 08300, Бориспiль, 
Київський шлях, б.14, 295-6-14-43. 2. Дата розкриття інформації у інфор-
маційній базі Комісії: 17.04.2017. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено інформацію:http://emitent.tetra-studio.com. ua/ UkrAM. 
4.  Інформація про загальні збори: Чергові, 25.04.2016, кворум - 84.2%. 
На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кожному 
питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення. 5. ТОВ “АК “Зеллер”, код за 
ЄДРПОУ 31867227.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн)

Найменування показника Період 
попере-

дній
звітний

Усього активів 1046 1091
Основні засоби (за залишковою вартістю) 937 821
Власний капітал 1029 1028
Статутний капітал 598 598
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-4230 -4231

Поточні зобов'язання і забезпечення 17 63
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.00418 -0.000418

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2391784 2391784

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

(044) 4983815

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛiЧНЕ аКЦi-

ОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «СТРаХОВа КОМПаНІЯ 
«єВРОІНС УКРаЇНа»

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

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

припинення його філій, представництв
ii. Текст повідомлення

12.04.2017р. Правлiнням ПАТ «СК «Євроiнс Україна» у зв'язку з 
виробничою необхiднiстю було прийнято рiшення, що оформлене 
Протоколом № 11, утворити вiдокремлений пiдроздiл: Вiдокремлений 
пiдроздiл «Центр врегулювання збиткiв Публiчного акцiонерного то-
вариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, лiтера А. Даний 
вiдокремлений пiдроздiл створюється та дiє для забезпечення части-
ни дiяльностi Товариства (органiзацiя збору документiв по страховим 
випадкам тощо) та не має статусу юридичної особи.

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

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

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

керівника)
М.П. 13.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості 1.1.Повне найменування емітента: ПРиВаТНЕ 
аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «СВiТ МЕБЛiВ - УКРаЇНа», 
1.2.Код за ЄДРПОУ: 03366434, 1.3.Місцезнаходження: 20340, Умансь-кий р-н,с.
Паланка, вул.Польова,2, 1.4.Міжміський код, телефон та факс: (04744) 4-86-86 
(04744) 4-86-90, 1.5.Електронна поштова адреса: 03366434@at24.com.ua 
1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: http://svitmebliv.at24.com.ua/, 1.7. Відомості про 
прийняття рішення про виплату дивідендів.

2.Текст повідомлення: 
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

07.04.2017р., протокол № 134/17 за результатами розподiлу нерозподiленого 
чистого прибутку отриманого за пiдсумками роботи Товариства у 2014 роцi ви-
платити акцiонерам Товариства дивiденди на загальну суму 9 917 000 гривень 
Наглядова рада 13.04.2017р., протокол № 137/17 встановила:

- дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв 05.05.2017р;

- строк виплати дивiдендiв з 15.05.2017р., по 07.10.2017р;
- порядок виплати дивiдендiв: виплата суми частками одночасно 

пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв, з 
попереднiм утриманням податкiв, передбачених чинним законодавством 
України.

Дивiденди виплачуються безпосередньо акцiонерам.
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

07.04.2017р., протокол № 134/17 за результатами розподiлу нерозподiленого 
чистого прибутку отриманого за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi ви-
платити акцiонерам Товариства дивiденди на загальну суму 11 756 000 гри-
вень Наглядова рада 13.04.2017р., протокол № 137/17 встановила:

- дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв 05.05.2017р;

- строк виплати дивiдендiв з 15.05.2017р., по 07.10.2017р;
- порядок виплати дивiдендiв: виплата суми частками одночасно 

пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв, з 
попереднiм утриманням податкiв, передбачених чинним законодавством 
України.

Дивiденди виплачуються безпосередньо акцiонерам.
3.Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством: Голова правлiння Сiгов О.а.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО 
«УКРаГРОХiМХОЛДиНГ»

2. Код за ЄДРПОУ 32735896
3. Місцезнаходження 01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 лiтера 

«Б»
4. Міжміський код, телефон та факс 044 246-42-06 044 246-42-06
5. Електронна поштова адреса gva@enimp.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ukragrokhimholding.com

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

ii. Текст повідомлення
Згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акці-

онерного товариства «Украгрохiмхолдинг» №1 від 14.04.2017 року Загаль-
ними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Украгрохiмхолдинг» (далі по тексту - АТ «Украгрохiмхолдинг») було при-
йнято наступні рішення:

- припинено повноваження Грiнцова Iвана Володимировича (паспорт: 
серiя МА № 888914, виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в 
Сумськiй областi 30.01.2001 року) на посадi Голови Наглядової ради АТ 
«Украгрохiмхолдинг». Грiнцов I.В. перебував на посадi Голови Наглядової 
ради АТ «Украгрохiмхолдинг» з 06.04.2015 року;

- припинено повноваження Шпiлєнка Михайла Миколайовича (паспорт: 
серiя МК № 441158, виданий ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в 
Харкiвськiй областi 11.04.1997 року) на посадi члена Наглядової ради АТ 
«Украгрохiмхолдинг». Шпiлєнко М.М. перебував на посадi члена Наглядо-
вої ради АТ «Украгрохiмхолдинг» з 06.04.2015 року;

- припинено повноваження Залiзнюк Вiкторiї Петрiвни (паспорт: серiя 
СН № 289877, виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
03.09.1996 року) на посадi члена Наглядової ради АТ «Украгрохiмхолдинг». 
Залiзнюк В.П. перебувала на посадi члена Наглядової ради АТ 
«Украгрохiмхолдинг» з 06.04.2015 року;

- припинено повноваження Шукайло Нiни Олексiївни (паспорт: серiя НС 
№ 533235, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй 
областi 21.10.1998 року) на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї АТ 
«Украгрохiмхолдинг». Шукайло Н.О. перебувавла на посадi Голови 
Ревiзiйної комiсiї АТ «Украгрохiмхолдинг» з 06.04.2015 року;

- припинено повноваження Шульженка Олександра Олеговича (пас-
порт: серiя СО № 786783, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в  
м. Києвi 04.01.2002 року) на посадi члена Ревiзiйної комiсiї АТ 
«Украгрохiмхолдинг». Шульженко О.О. перебував на посадi члена 
Ревiзiйної комiсiї АТ «Украгрохiмхолдинг» з 06.04.2015 року;

- припинено повноваження Прiбиткова Миколи Iвановича (паспорт: 
серiя АВ № 655323, виданий Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України в 
Вiнницькi областi 12.07.2005 року) на посадi члена Ревiзiйної комiсiї АТ 
«Украгрохiмхолдинг». Прiбитков М.I. перебував на посадi члена Ревiзiйної 
комiсiї АТ «Украгрохiмхолдинг» з 06.04.2015 року;

- обрано Грiнцова Iвана Володимировича (паспорт: серiя МА № 888914, 
виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 30.01.2001 
року) членом Наглядової ради АТ «Украгрохiмхолдинг» (протоколом засiдання 
Наглядової ради АТ «Украгрохiмхолдинг» № 3 вiд 14.04.2017 року було обра-
но Головою Наглядової ради АТ «Украгрохiмхолдинг») строком на 3 роки. 
Грiнцов I.В. є представником акцiонера АТ «Украгрохiмхолдинг» - Приватне 
акцiонерне товариство «Еко-Азот». Грiнцов I.В. перебував на наступних поса-
дах: голова Наглядової ради та член Наглядової ради АТ «Украгрохiмхолдинг», 
Директор юридичного департаменту ДП «Укрiнвестпроект»;

- обрано Шпiлєнка Михайла Миколайовича (паспорт: серiя МК № 441158, 
виданий ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харкiвськiй областi 
11.04.1997 року) членом Наглядової ради АТ «Украгрохiмхолдинг» строком 
на 3 роки. Шпiлєнко М.М. є представником акцiонера АТ «Украгрохiмхолдинг» 
- Приватне акцiонерне товариство «Еко-Азот». Шпiлєнко М.М. перебував на 
наступних посадах: член Наглядової ради АТ «Украгрохiмхолдинг», заступ-
ник директора по фiнансах ТОВ «Торговий дiм «Агрохiмхолдинг»;

- обрано Труша Сергiя Олексiйовича (паспорт: МК № 926368, виданий 
Iзюмським МРВ УМВС України в Харкiвськiй областi 30.07.1998 року) чле-
ном Наглядової ради АТ «Украгрохiмхолдинг» строком на 3 роки. Труш  С.О. 
є представником акцiонера АТ «Украгрохiмхолдинг» - Приватне акцiонерне 
товариство «Торговий дiм «Сумськi добрива». Труш С.О. перебував на на-
ступних посадах: директор ТОВ «Укрiнвестсинтез»;

- обрано Шукайло Нiну Олексiївну (паспорт: серiя НС № 533235, вида-
ний Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 21.10.1998 
року) Ревiзором АТ «Украгрохiмхолдинг» строком на 5 рокiв. Шукайло Н.О. 
перебував на наступних посадах: голова Ревiзiйної комiсiї та член Ревiзiйної 
комiсiї АТ «Украгрохiмхолдинг», головний бухгалтер СТОВ «Зернова 
компанiя «Хорс».

14.04.2017 року рішення про припинення повноважень та обрання ви-
щезазначених посадових осіб було прийняте Загальними зборами акціоне-
рів, Наглядовою радою АТ «Украгрохiмхолдинг» на підставі чинного зако-
нодавства України та Статуту АТ «Украгрохiмхолдинг» у зв’язку з у зв’язку 
з обранням нового складу Наглядової ради та обранням Ревізора. 

Посадові особи не володiють пакетом акцiй або часткою в статутному 
капiталi АТ «Украгрохiмхолдинг», а також не мають непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини.

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 Гринюк Володимир Олексiйович 
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.04.2017
(дата)

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента : ПРиВаТНЕ 

аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО "ДУНайСУДНОРЕМОНТ" 
2.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 35855645 3. Місцезнаходження 
емітента: 68600 м.Iзмаїл вулиця Судноремонтникiв, будинок 1 4. Міжміський 
код, телефон та факс емітента : (04841)39160 (04841)39182 5. Електронна 
поштова адреса емітента : izmssrz@izmdss.od.ua 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
: www.idsr.com.ua 7. Вид особливої інформації: Відомостi про прийняття 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

2. Текст повідомлення
дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 
12.04.2017р. Загальнi збори Товариства

вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - Попере-
дньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв, що вчинятимуться 
Товариством протягом не бiльше як 1 (одного) року з дати прийняття цього 
рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг (робiт), що є предметом 
кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та менша нiж 50 вiдсоткiв або 
перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої 
офiцiйно оприлюдненої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, при цьому сукуп-
на вартiсть по кожнiй групi нижчевказаних правочинiв, не повинна перевищува-
ти 100 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної офiцiйно 
оприлюдненої фiнансової звiтностi, а саме: - правочини, якi будуть пов'язанi з 

господарською (виробничою) дiяльнiстю Товариства згiдно iз його Статутом; - 
правочини щодо надання фiнансової допомоги, позик; - правочини щодо отри-
мання кредитiв; - правочини щодо отримання фiнансової допомоги, позик; - пра-
вочини щодо надання застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх 
осiб.

гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 116836.00 тис.грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi  - 116836.00 тис.грн.
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 100,00 %

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 44234805 шт. голосуючих 
акцiй, що складає 99,4445 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй 
товариства 

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прий-
няття рiшення - кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прий-
няття рiшення складає - 44234805 голосуючих акцiй, що складає 10 0,00 
вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах ; кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення складає - 0 голосуючих 
акцiй, що складає 0,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй 
товариства, що зареєстрованi для участi у загальних зборах. 

3. Підпис 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

3.2. Найменування посади. 
Голова Правлiння ____________ Сiдяков Валерiй Олександрович
         М.П.
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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 найменуван-
ня емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський 
код та телефон 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ТАУРУС ГРУП", 
35311357, 01010 м. Київ Печерський район м. Київ 
вул. Суворова, буд. 4, 0442350755

2. Дата розкриття по-
вного тексту річної ін-
формації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

 14.04.2017 

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

http://35311357.smida.gov.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Мiла – аудит», 23504528

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
27.04.2016
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах:
1. Обрання Голови та Секретаря цих Зборiв, Голо-
ви та членiв Лiчильної комiсiї.
2. Затвердження звiту Генерального Директора за 
2015 рiк.
3. Затвердження звiту Наглядової ради за 2015 
рiк.
4. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 
рiк.
5. Затвердження результатiв дiяльностi та рiчного 
звiту за 2015 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку 
(покриття збиткiв) за 2015 рiк.
7. Прийняття рiшення про припинення повнова-
жень членiв Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
членами Наглядової ради Товариства, встанов-
лення розмiру їх винагороди.
10. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами 
Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рiшення про припинення повнова-
жень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства
Пропозицiї до порядку денного не надходили. 
Результати розгляду питань порядку денного:
По першому питанню порядку денного:
Обрати Головою чергових рiчних загальних зборiв 
Публiчного акцiонерного товариства "Таурус Груп" 
Драган Руслану Петрiвну, Секретарем - Маулiка 
Сергiя Сергiйовича. Головою Лiчильної комiсiї 
обрати Ковальчук Аллу Павлiвну, членами 
Лiчильної комiсiї - Швед Маргариту Сергiївну та 
Пасенюк Олену Вiкторiвну
"ЗА" - 14 акцiонерiв (уповноважених 
представникiв), яким у сукупностi належить 
195 878 132 штук простих iменних акцiй Товари-
ства, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi 
голосiв осiб, якi беруть участь у зборах;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАВСЯ" - немає
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення
прийнято.
По другому питанню порядку денного:

Затвердити звiт Генерального Директора 
Публiчного акцiонерного товариства "Таурус 
Груп" за 2015 рiк.
"ЗА" - 14 акцiонерiв (уповноважених 
представникiв), яким у сукупностi належить 
195 878 132 штук простих iменних акцiй 
Товариства, що становить 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАВСЯ" - немає
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення 
прийнято.
По третьому питанню порядку денного: 
Затвердити звiт Наглядової Ради Публiчного 
акцiонерного товариства "Таурус Груп" за 2015 
рiк.
"ЗА" - 14 акцiонерiв (уповноважених 
представникiв), яким у сукупностi належить 
195 878 132 штук простих iменних акцiй 
Товариства, що становить 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАВСЯ" - немає
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення 
прийнято.
По четвертому питанню порядку денного: 
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Публiчного 
акцiонерного товариства "Таурус Груп" за 2015 
рiк.
"ЗА" - 14 акцiонерiв (уповноважених 
представникiв), яким у сукупностi належить 
195 878 132 штук простих iменних акцiй 
Товариства, що становить 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАВСЯ" - немає
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення 
прийнято.
По п'ятому питанню порядку денного: 
Затвердити результати дiяльностi та рiчний звiт 
Публiчного акцiонерного товариства "Таурус 
Груп" за 2015 рiк.
"ЗА" - 14 акцiонерiв (уповноважених 
представникiв), яким у сукупностi належить 
195 878 132 штук простих iменних акцiй 
Товариства, що становить 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАВСЯ" - немає
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення 
прийнято.
По шостому питанню порядку денного: 
Затвердити наступний порядок покриття збиткiв 
за 2015 рiк: наявний збиток не покривати, 
дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
"ЗА" - 14 акцiонерiв (уповноважених 
представникiв), яким у сукупностi належить  
195 878 132 штук простих iменних акцiй 
Товариства, що становить 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у 
зборах;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАВСЯ" - немає
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення 
прийнято. 
По сьомому питанню порядку денного: 
Припинити повноваження членiв Наглядової 
ради Товариства 27.04.2016 року.
“ЗА” - 14 акцiонерiв (уповноважених 
представникiв), яким у сукупностi належить 
195 878 132 штук простих iменних акцiй 
Товариства, що становить 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у 
зборах;
“ПРОТИ” - немає;
“УТРИМАВСЯ” - немає
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято.

ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО “ТаУРУС ГРУП”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №73, 18 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

40

По восьмому питанню порядку денного: 
Обрати Наглядову Раду у наступному складi 
строком на три роки:
Драган Руслану Петрiвну на посаду Голови 
Наглядової Ради з 28.04.2016 року, Доброволь-
ського Андрiя Ростиславовича на посаду Члена 
Наглядової Ради з 28.04.2016 року,
Iвченко Iгоря Вiкторовича на посаду Члена 
Наглядової Ради з 28.04.2016 року.
Посади двох членiв Наглядової Ради залишити 
вакантними.
"ЗА" - за обрання Головою Наглядової Ради 
Драган Руслану Петрiвну 14 акцiонерiв (уповнова-
жених представникiв), яким у сукупностi належить 
195 878 132 штук простих iменних акцiй Товари-
ства, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi 
голосiв осiб, якi беруть участь у зборах;
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення 
прийнято.
"ЗА" - за обрання Членом Наглядової Ради 
Добровольського Андрiя Ростиславовича 14 
акцiонерiв (уповноважених представникiв), яким у 
сукупностi належить 195 878 132 штук простих 
iменних акцiй Товариства, що становить 100 % вiд 
загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у 
зборах;
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення 
прийнято.
"ЗА" - за обрання Членом Наглядової Ради Iвченка 
Iгоря Вiкторовича 14 акцiонерiв (уповноважених 
представникiв), яким у сукупностi належить 
195 878 132 штук простих iменних акцiй Товари-
ства, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi 
голосiв осiб, якi беруть участь у зборах;
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення 
прийнято.
"ЗА" - посади двох членiв Наглядової Ради 
залишити вакантними 14 акцiонерiв (уповноваже-
них представникiв), яким у сукупностi належить 
195 878 132 штук простих iменних акцiй Товари-
ства, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi 
голосiв осiб, якi беруть участь у зборах;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАВСЯ" - немає.
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення 
прийнято.
По дев'ятому питанню порядку денного: 
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства, зокрема, визначити, 
що виконання функцiй голови та члена Наглядової 
ради є безоплатним.
"ЗА" - 14 акцiонерiв (уповноважених 
представникiв), яким у сукупностi належить 
195 878 132 штук простих iменних акцiй Товари-
ства, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi 
голосiв осiб, якi беруть участь у зборах;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАВСЯ" - немає
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято.
По десятому питанню порядку денного: 
Уповноважити Генерального директора Товариства 
Добровольську О. М. на пiдписання договорiв 
(контрактiв) з членами Наглядової ради Товари-
ства
"ЗА" - 14 акцiонерiв (уповноважених 
представникiв), яким у сукупностi належить 
195 878 132 штук простих iменних акцiй Товари-
ства, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi 
голосiв осiб, якi беруть участь у зборах;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАВСЯ" - немає
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято.
По одинадцятому питанню порядку денного: 
Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства 27.04.2016 року.
"ЗА" - 14 акцiонерiв (уповноважених 
представникiв), яким у сукупностi належить 
195 878 132 штук простих iменних акцiй Товари-
ства, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi 
голосiв осiб, якi беруть участь у зборах;

"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАВСЯ" - немає
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення 
прийнято.
По дванадцятому питанню порядку денного: 
Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у 
наступному складi строком на три роки:
Маулiк Сергiя Сергiйовича на посаду Голови 
Ревiзiйної комiсiї з 28.04.2016 року,
Мотицьку Свiтлану Вiкторiвну на посаду члена 
Ревiзiйної комiсiї з 28.04.2016 року,
Хоменка Олександра Анатолiйовича на посаду 
члена Ревiзiйної комiсiї з 28.04.2016 року.
"ЗА" - за обрання Головою Ревiзiйної комiсiї 
Маулiк Сергiя Сергiйовича 14 акцiонерiв 
(уповноважених представникiв), яким у 
сукупностi належить 195 878 132 штук простих 
iменних акцiй Товариства, що становить 100 % 
вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть 
участь у зборах;
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення 
прийнято.
"ЗА" - за обрання членом Ревiзiйної комiсiї 
Мотицьку Свiтлану Вiкторiвну 14 акцiонерiв 
(уповноважених представникiв), яким у 
сукупностi належить 195 878 132 штук простих 
iменних акцiй Товариства, що становить 100 % 
вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть 
участь у зборах;
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення 
прийнято.
"ЗА" - за обрання членом Ревiзiйної комiсiї 
Хоменка Олександра Анатолiйовича 
14 акцiонерiв (уповноважених представникiв), 
яким у сукупностi належить 195 878 132 штук 
простих iменних акцiй Товариства, що стано-
вить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, 
якi беруть участь у зборах;
За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення 
прийнято.
Позачерговi збори не скликались.

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

ii. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  102361  102360
Основні засоби (за залишковою 
вартістю) 

 102339  102339

Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  1  1
Грошові кошти та їх еквіваленти  3  2
Власний капітал  102095  102136
Статутний капітал  85600  85600
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -35057  -35016

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

 --  -- 

Поточні зобов'язання і 
забеспечення

 266  224

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 
-0.00011970

 -0.00014310

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

 
-0.00011970

 -0.00014310

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.) 

 342400000  342400000

Цінні папери власних 
випусків,
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номіналь-
на вартість 

- -

у відсотках від 
статутного 
капіталу 

- -

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

- -

Генеральний Директор _______ Добровольська Олена Миколаївна
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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, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
"ГРЕТа", 00153488, 84205 Донецька 
область д/н м. Дружкiвка вулиця Чайков-
ського, будинок 1, (06267) 54010

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

14.04.2017р.

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

www.greta.donetsk.ua

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

ТОВаРиСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДаЛьНІСТЮ "аУДиТОРСьКа ФІРМа 
"УКРаЇНСьКий КОРПОРаТиВНий аУДиТ", 
33620564

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
14.04.2016
ропозицiї щодо перелiку питань порядку 
денного не надходили.
Порядок денний:1.Обрання лiчильної комiсiї 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Обрання голови та секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. 3.Затверджен-
ня регламенту проведення загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства.4.Звiт i затвердження 
звiту Генерального директора про результа-
ти фiнансово-господарської дiяльностi Това-
риства за 2015 рiк i визначення основних 
напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. 5.Звiт i за-
твердження звiту Наглядової ради про 
дiяльнiсть за 2015 рiк. 6.Звiт i затвердження 
звiту Ревiзiйної комiсiї про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 
рiк. 7.Затвердження пiдсумкiв фiнансового 
2015 року, рiчного бухгалтерського балансу 
та фiнансового звiту Товариства за 2015 рiк. 
8.Розподiл прибутку та визначення порядку 
покриття збиткiв за 2015 рiк. 9.Прийняття 
рiшення про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчиняться Товари-
ством згiдно з Статутом в перiод з 14 квiтня 
2016 року до 14 квiтня 2017 року включно (з 
визначенням характеру правочинiв та їх гра-
ничної сукупної вартостi), та надання повно-
важень на пiдписання значних правочинiв. 
10.Затвердження кредитних договорiв, укла-
дених ПаТ "ГРЕТа" з аТ "ТаСкомбанк" в 
2015р. 
Питання № 1. Слухали: аннєнкова В.В. 
Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi: 
Пархоменко Олександр Володимирович, 
Зайцева Оксана Леонiдiвна, Дворник iрина 
Миколаївна. Головою лiчильної комiсiї обра-
ти Пархоменка Олександра Володимирови-
ча.
Питання № 2. Слухали: аннєнкова В.В. 
Вирiшили: Обрати головою зборiв аннєнко-
ва Вiктора Захаровича i секретарем зборiв 
Фундукяна андрiя арутюновича.
Питання № 3. Слухали: аннєнкова В.З. 
Вирiшили: Затвердити регламент проведен-
ня загальних зборiв акцiонерiв: доповiдачу 
надається 10 хвилин, виступаючим - 4 хви-
лини.
Питання № 4. Слухали: аннєнкова В.З. 
Вирiшили: Затвердити звiт Генерального 
директора за 2015 рiк i визначити основнi 
напрямки дiяльностi Товариства на 2016 
рiк.

Питання № 5. Слухали: аннєнкова В.В. 
Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради 
про дiяльнiсть за 2015 рiк. 
Питання № 6. Слухали: Регеда а.Ю. Вирiшили: 
Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї 
про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi за 2015 рiк.
Питання № 7. Слухали: аннєнкова В.З. 
Вирiшили: Затвердити пiдсумки фiнансового 
2015 року, рiчний бухгалтерський баланс та 
фiнансовий звiт Товариства за 2015 рiк.
Питання № 8. Слухали: аннєнкова В.З. 
Вирiшили: Отриманий прибуток спрямовува-
ти на розвиток виробництва i дивiденди за 
2015 рiк не виплачувати.
Питання № 9. Слухали: аннєнкова В.З. 
Вирiшили:Попередньо схвалити значнi пра-
вочини, якi можуть вчиняться Товариством 
згiдно Статуту Товариства i ч. 2, 3 ст. 70 Закону 
"Про акцiонернi товариства" в перiод з 14 
квiтня 2016 року до 14 квiтня 2017 року включ-
но та предметом /характером/ яких є:
- Одержання Товариством кредитiв /позик/, 
прийняття грошових зобов'язань, гарантiй, 
акредитивiв та/або одержання будь-яких 
iнших банкiвських продуктiв, послуг у банках 
України iз встановленням граничної вартостi 
за кожним окремим видом правочину в сумi 
не бiльше 300 млн. гривень.
- Передача майна /майнових прав/ Товариства 
у заставу /iпотеку/ та /або/ укладання iнших 
договорiв забезпечення виконання 
зобов'язань товариства /у т.ч. договорiв пору-
ки/ та/або забезпечення зобов'язань будь-
яких третiх осiб iз встановленням граничної 
вартостi договорiв забезпечення (у т.ч. пору-
ки/майнової поруки за зобов'язаннями третiх 
осiб) в сумi не бiльше 300 млн. гривень.
- Договорiв купiвлi-продажу майна /у тому 
числi нерухомого майна/, матерiалiв, запчас-
тин, продукцiї заводу, договорiв надання по-
слуг, вiдступлення права вимоги та/або пере-
ведення боргу, оренди та лiзингу, доручення 
та iнших, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що може бути їх предметом, переви-
щує 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi товариства.
Надати повноваження в перiод з 14 квiтня 
2016 року до 14 квiтня 2017 року включно 
щодо визначення iстотних умов правочинiв 
та пiдписання документiв, пов'язаних з укла-
денням значних правочинiв, тiльки Генераль-
ному директору Товариства аннєнкову 
Вiктору Захаровичу за попередньою згодою 
Наглядової ради на вчинення таких 
правочинiв, яка повинна бути оформлена 
вiдповiдним попереднiм рiшенням Наглядо-
вої ради.
Питання № 10. Слухали: аннєнкова В.З., 
Вирiшили: Затвердити кредитнi договори, до-
говори застави, iпотеки, поруки та договори 
про внесення змiн до цих договорiв, укладе-
них ПаТ "ГРЕТа" з аТ "ТаСкомбанк" в 2015 
роцi та до 14 квiтня 2016 року (згiдно 
перелiку).

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

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  294729  282779
Основні засоби (за залишковою вартістю)  137878  138957
Довгострокові фінансові інвестиції  4842  3848
Запаси  45889  50639
Сумарна дебіторська заборгованість  97945  79034

ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО “ГРЕТа”
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Грошові кошти та їх еквіваленти  2517  8260
Власний капітал  109916  106649
Статутний капітал  5198  5198
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  103419  100152
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  157640  155525
Поточні зобов'язання і забеспечення  27173  20605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.00628550  -0.03028000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 0.00628550  -0.03028000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  519767808  519767808
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періо-
ду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Генеральний директор ____________ аннєнков Вiктор Захарович

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента

І. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВа-
РиСТВО «аЛьФа-КаПiТаЛ», 04808650, вул.Михайла Гаврилка, 15, 
с.Рунівщина, Полтавський р-н., Полтавська, 38730, 0532-61-18-52. ІІ. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 14.04.2017; ІІІ. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну інформацію: http://04808650.smida.gov.ua; IV. Наймену-
вання, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової 
звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавське бюро судово-
економічної експертизи та аудиту», 23561178; V. Інформація про загальні збо-
ри: Чергові загальні збори акціонерів відбулися 28.03.2016р. Порядок денний:1. 
Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведен-
ня загальних зборів акціонерів. 2. Обрання голови і секретаря загальних зборів 
акціонерів. 3. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізійної комісї про підсумки 
фінансово - господарської діяльності товариства за 2015р. Затвердження річ-
ної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку (покриття збитку). 4. 
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання по-
вноважень посадовим особам на укладання таких правочинів. Всі питання роз-
глянуті та ухвалені. VI. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 

малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 17031,2 15775,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 203,2 254,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 2948,3 16
Сумарна дебіторська заборгованість 11176,4 12830,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,5 1,6
Власний капітал 12646,7 12432,8
Статутний капітал 2673,5 2673,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9973,2 9759,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 4384,5 3343,1
Чистий прибуток (збиток) 334,1 -472,3

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО 
"ВОЛОДиМиР-ВОЛиНСьКий 
РайаГРОПОСТаЧ"

2. Код за ЄДРПОУ 00902560
3. Місцезнаходження 44700, Волинська область, м. Володи-

мир – Волинський, вул Вiленська, 15
4. Міжміський код, телефон та 
факс

03342 20444 03342 23389

5. Електронна поштова адреса vvrap@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

vvrap.emitents.net.ua

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

ii. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв вiд 14.04.2017р.припинено повноваження у 

звязку iз закiнченням термiну перебування на посадi.:
- голови наглядової ради Процюка Богдана Тимофiйовича,Обiймав по-

саду три роки. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. 
Паспртнi данi: АС 247477 вiд 03.04.1997р., виданий Володимир-Волинський 
МВ УМВС України у Волинськiй обл. 

- члена наглядової ради Процюк Галину Микитiвну, у звязку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi. Обiймала посаду три роки. 
Паспортнi данi: АС 247917 вiд 10.04.1997р., виданий Володимир-
Волинський МВ УМВС України у Волинськiй обл. Володiє часткою у статут-
ному капiталi емiтента в розмiрi 24,9167%.

- ревiзора Нагорного Миколи Iвановича, у звязку iз закiнченням термiну 
перебування на посадi. Обiймав посаду три роки. Паспортнi данi: АС 
738646, вiд 15.03.2001р., виданий Володимир-Волинський МВ УМВС Укра-
їни у Волинськiй обл. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в 
розмiрi 0,9258 %.

Рiшенням загальних зборiв вiд 14.04.2017р. обрано на посади:
- Голови наглядової ради Процюк Галину Микитiвну. Обрано на строк 

три роки. Паспортнi данi: АС 247917 вiд 10.04.1997р., виданий Володимир-
Волинський МВ УМВС України у Волинськiй обл. Володiє часткою у статут-
ному капiталi емiтента в розмiрi 24,9167%. Обiймала посаду головного 
бухгалтера. Була членом наглядової ради ПрАТ «Володимир-Волинський 
райагропостач».

- Члена наглядової ради Нагорного Миколу Iвановича. Обрано на строк 
три роки. Паспортнi данi: АС 738646, вiд 15.03.2001р., виданий Володимир-
Волинський МВ УМВС України у Волинськiй обл. Володiє часткою у статут-
ному капiталi емiтента в розмiрi 0,9258 %. Обiймав посаду ревiзора ПрАТ 
«Володимир-Волинський райагропостач

Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немають

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

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

2. Найменування посади Директор Вiнник Дмитро Олександрович

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

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

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

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВа-
РиСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦiЯ", 
31810081Київська, Києво-Святошинський, 
08130, село Чайки, Лобановського Валерiя, 
буд.21,корпус 5, кв.2 044 593-08-61,

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

14.04.2017

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

www.energoconstructsiya.com.ua

Річна інформація емітента за 2016 рік, приватного акціонерного 
товариства

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО 
«СєВєРОДОНЕЦьКа 
МІСьКа ДРУКаРНЯ», 02470780, 
93400 Луганська область м. 
Сєверодонецьк вул. Єгорова,буд. 37, 
06452 44368

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

14.04.2017

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

http://atzvіt.com.ua/02470780/
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 05396638
3. Місцезнаходження 73000, мiсто Херсон, Пестеля, 5
4. Міжміський код, телефон та факс /0552/ 48-03-19, 22-61-73
5. Електронна поштова адреса finans@co.ksoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ksoe.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
-Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херсонобленер-

го» вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членів На-
глядової ради ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» у повному складі, зокрема при-
пинено повноваження члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради 
Лавренка Миколи Миколайовича який є акцiонером Товариства та володiє 
простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001% в стату-
ному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Строк перебування на данiй посадi – з берез-
ня 2016 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

-Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херсонобленер-
го» вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членів На-
глядової ради ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» у повному складі, зокрема при-
пинено повноваження члена Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової 
ради Судака Ігоря Олександровича, який є акцiонером Товариства та володiє 
простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001% в стату-
ному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Строк перебування на данiй посадi – з берез-
ня 2016 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херснобленер-
го» вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членів На-
глядової ради ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» у повному складі, зокрема при-
пинено повноваження члена Наглядової ради Санченка Юрія 
Миколайовича який є акцiонером Товариства та володiє простими iменними 
акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001% в статуному капiталi 
емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини. Строк перебування на данiй посадi – з березня 2016 р. 
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херснобленер-
го» вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членів На-
глядової ради ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» у повному складі, зокрема при-
пинено повноваження члена Наглядової ради Соловйова Юрія Юрійовича 
який є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями в 
кiлькостi 91 шт, що складає 0,000051% в статуному капiталi емiтента. По-
садова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Строк перебування на данiй посадi – з березня 2016 р. Посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херснобленер-
го» вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членів На-
глядової ради ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» у повному складі, зокрема при-
пинено повноваження члена Наглядової ради Луценка Івана Васильовича 
який є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями в 
кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001% в статуному капiталi емiтента. Поса-
дова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини. Строк перебування на данiй посадi – з березня 2016 р. Посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херснобленер-
го» вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членів На-
глядової ради ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» у повному складі, зокрема при-
пинено повноваження члена Наглядової ради Сурядного Віктора 
Миколайовича який є акцiонером Товариства та володiє простими iменними 
акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001% в статуному капiталi 
емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини. Строк перебування на данiй посадi – з березня 2016 р. 
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херснобленерго» 
вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членів Ревізійної 
комісії, ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» у повному складі, зокрема припинено 
повноваження члена Ревізійної комісії, Голови Ревізійної комісії Федорко 
Анастасії Миколаївни, яка є акцiонером Товариства та володiє простими 
iменними акцiями в кiлькостi 100 шт, що складає 0,000056% в статуному 
капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Строк перебування на данiй посадi – з берез-
ня 2016 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херснобленерго» 
вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членів Ревізійної 
комісії, ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» у повному складі, зокрема припинено по-
вноваження члена Ревізійної комісії Качури Олени Миколаївни, яка не має у 

власності акцій Товариства. Посадова особа не має непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини. Строк перебування на данiй посадi – з бе-
резня 2016 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херснобленерго» 
вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членів Ревізійної 
комісії, ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» у повному складі, зокрема припинено по-
вноваження члена Ревізійної комісії Кудінової Олени Вікторівни, яка не має у 
власності акцій Товариства. Посадова особа не має непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини. Строк перебування на данiй посадi – з бе-
резня 2016 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херснобленерго» вiд 
13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членів Ревізійної комі-
сії, ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» у повному складі, зокрема припинено повно-
важення члена Ревізійної комісії Вакуліч Тетяни Олександрівни, яка не має у 
власності акцій Товариства. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Строк перебування на данiй посадi – з березня 
2016 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 
вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради Лаврен-
ка Миколу Миколайовича. Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «Херсоно-
бленерго» вiд 13.04.2017р. (Протокол від 13.04.17р.) Лавренка Миколу Ми-
колайовича обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа є акціонером 
Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що 
складає 0,000001% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно до 
Статуту ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» та Положення про Наглядову раду 
Товариства члени Наглядової ради обираються на строк до наступних 
рiчних Зборiв Товариства, Голова Наглядової ради обирається Наглядо-
вою радою Товариства з числа членiв Наглядової ради до переобрання. 
Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: Перший Вiце-
Президент юридичної особи, Президент юридичної особи. Посадова особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних;

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 
вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради Судака 
Ігоря Олександровича. Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «Херсонобле-
нерго» вiд 13.04.2017р. (Протокол від 13.04.17р.) Судака Ігоря Олександро-
вича обрано Заступником Голови Наглядової ради. Посадова особа є акці-
онером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 
шт, що складає 0,000001% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа 
не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» та Положення про На-
глядову раду Товариства члени Наглядової ради обираються на строк до 
наступних рiчних Зборiв Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав 
наступнi посади: Вiце-Президент з електроенергетичного бiзнесу юридич-
ної особи, Старший Віце-Президент юридичної особи. Посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних;

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» вiд 
13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради Коваленка 
Сергія Анатолійовича. Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє 
простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001% в статут-
ному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Херсонобле-
нерго» та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради 
обираються на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Протягом 
останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: начальник відділу експлуатації 
засобів обчислювальної техніки інформаційно-технічного департаменту юри-
дичної особи, директор інформаційно-технічного департаменту юридичної 
особи. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних;

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» вiд 
13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради Соловйова 
Юрія Юрійовича. Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє про-
стими iменними акцiями в кiлькостi 91 шт, що складає 0,000051% в статутному 
капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Херсонобле-
нерго» та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради 
обираються на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Протягом 
останнiх 5-ти рокiв обiймав посаду Члена Наглядової ради юридичної особи. 
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних;

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» вiд 
13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради Сурядного Ві-
ктора Миколайовича. Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє 
простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001% в статутно-
му капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Херсонобле-
нерго» та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради 
обираються на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Протягом останнiх 
5-ти рокiв обiймав наступнi посади: заступник технiчного директора з високо-
вольтних мереж юридичної особи , начальник вiддiлу технiчного аудиту юридич-
ної особи. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних;
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- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» вiд 
13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради Луценко Іва-
на Васильовича. Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє 
простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001% в ста-
тутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Херсо-
нобленерго» та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядо-
вої ради обираються на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Про-
тягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посаду директора департаменту технічної 
політики юридичної особи. Посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних;

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» вiд 
13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради Санченка 
Юрія Миколайовича. Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє 
простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001% в статут-
ному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Херсонобле-
нерго» та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради 
обираються на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Протягом 
останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: директор департаменту енерго-
ринку та регуляторної полiтики юридичної особи, заступник директора з 
економiки юридичної особи, директор виробничого департаменту юридичної 
особи. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» вiд 
13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Ревізійної комісії Кудінову 
Олену Вікторівну . Рішенням Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 
вiд 13.04.2017р. (Протокол від 13.04.17р.) Кудінову Олену Вікторівну обрано 
Головою Ревізійної комісії. Посадова особа не має у власності акцій Товари-
ства та не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» та Положення про Ре-
візійну комісію Товариства члени Ревізійної комісії обираються на 3 роки, 
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа 
простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї до пере-
обрання. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: економiст 
1 категорiї вiддiлу органiзацiї збору коштів юридичної особи, економiст  
1 категорiї вiддiлу платiжних операцiй департаменту економiки та фiнансiв 
юридичної особи, фахівець планово-економічного відділу економічного де-
партаменту юридичної особи. Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних.

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» вiд 

13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Ревізійної комісії Качуру Оле-
ну Вікторівну, яка не має у власності акцій Товариства. Посадова особа не 
має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно 
до Статуту ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» та Положення про Ревізійну комі-
сію Товариства члени Ревізійної комісії обираються на 3 роки. Протягом 
останнiх 5-ти рокiв обiймає посаду головного бухгалтера юридичної особи. 
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» вiд 
13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Ревізійної комісії Астахову Оль-
гу Володимірівну, яка не має у власності акцій Товариства. Посадова особа 
не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно 
до Статуту ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» та Положення про Ревізійну комісію 
Товариства члени Ревізійної комісії обираються на 3 роки. Протягом останнiх 
5-ти рокiв обiймала наступнi посади: провідний фахівець планово-
економічного відділу юридичної особи, начальник служби секретаріату і кан-
целярії. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних;

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» вiд 
13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Ревізійної комісії Костенко 
Нелю Іванівну, яка не має у власності акцій Товариства. Посадова особа не 
має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно 
до Статуту ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» та Положення про Ревізійну комі-
сію Товариства члени Ревізійної комісії обираються на 3 роки. Протягом 
останнiх 5-ти рокiв обiймає посаду заступника директора фінансово-
економічного департаменту юридичної особи. Посадова особа не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних;

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» вiд 
13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Ревізійної комісії Богуш Ірину 
Романівну, яка не має у власності акцій Товариства. Посадова особа не має 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно до 
Статуту ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» та Положення про Ревізійну комісію То-
вариства члени Ревізійної комісії обираються на 3 роки. Протягом останнiх 
5-ти рокiв обiймає посаду начальника відділу маркетингу та продаж юридич-
ної особи. Посадова особа не дала 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. Найменування посади І.М.Сафронов 
Голова правлiння (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 

14.04.2017

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

операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

23226362
25015, м. Кропивницький, Студент-
ський бульвар, будинок 15

(0522) 35 82 21 (0522) 35 82 13
oukp01@kiroe.com.ua

kiroe.com.ua/?q=node/38
Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

«КIРОВОГРАД ОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) 
прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради 
Товариства в повному складi, у тому числi члена Наглядової ради, Голови 
Наглядової ради Лавренка Миколи Миколайовича. Непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична осо-
ба не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. 
Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради з 28.03.2016р., на 
посадi Голови Наглядової ради - з 28.03.2016р. Посадова особа є 
акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 
2 шт, що складає 0,000001675% у Статутному капiталi емiтента. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) 
прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 

ради Товариства в повному складi, у тому числi члена Наглядової ради, 
Заступника Голови Наглядової ради Судака Iгоря Олександровича. Не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова осо-
ба не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Наглядо-
вої ради з 28.03.2016р., на посадi Заступника Голови Наглядової ради 
з 28.03.2016р. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє 
простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% 
у Статутному капiталi емiтента.

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАД ОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) 
прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства в повному складi, у тому числi члена Наглядової ради, 
Секретаря Наглядової ради Глазової Ольги Валерiанiвни. Непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не 
має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо пас-
портних даних. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради з 
28.03.2016р. , на посадi Секретаря Наглядової ради з 28.03.2016р. По-
садова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними 
акцiями у кiлькостi 5 шт, що складає 0,0000042% у Статутному капiталi 
емiтента. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) 
прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства в повному складi, у тому числi члена Наглядової ради 
Куєвди Миколи Валерiйовича. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебу-
вання на посадi члена Наглядової ради з 28.03.2016р. Посадова особа 
є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у 
кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у Статутному капiталi 
емiтента. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) 
прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
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ради Товариства в повному складi, у тому числi члена Наглядової ради 
Колесника Олега Миколайовича. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебу-
вання на посадi члена Наглядової ради з 28.03.2016р. Посадова особа 
є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у 
кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у Статутному капiталi 
емiтента. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) 
прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради 
Товариства в повному складi, у тому числi члена Наглядової ради Осад-
чого Костянтина Євгенiйовича. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебу-
вання на посадi члена Наглядової ради з 28.03.2016р. Посадова особа 
є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у 
кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у Статутному капiталi 
емiтента. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) 
прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради 
Товариства в повному складi, у тому числi члена Наглядової ради За-
пунного Олексiя Олександровича. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не 
надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн 
перебування на посадi члена Наглядової ради з 28.03.2016р. Посадова 
особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у 
кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у Статутному капiталi 
емiтента. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) 
прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради ПАТ «КIРОВОГРАД-
ОБЛЕНЕРГО» Лавренка Миколу Миколайовича строком до наступних 
рiчних Зборiв Товариства вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi 
товариства». Наглядовою радою ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
11.04.2017р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 11.04.2017р.) при-
йнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства Лавренка 
Миколу Миколайовича. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала зго-
ди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Перший Вiце-Президент, Прези-
дент юридичної особи. Посадова особа є акцiонером Товариства та 
володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 
0,000001675% у Статутному капiталi емiтента. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) при-
йнято рiшення обрати членом Наглядової ради ПАТ «КIРОВОГРАД-
ОБЛЕНЕРГО» Судака Iгора Олександровича строком до наступних рiчних 
Зборiв Товариства вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товари-
ства». Наглядовою радою ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. 
(протокол засiдання Наглядової ради вiд 11.04.2017р.) прийнято рiшення об-
рати Заступником Голови Наглядової ради Товариства Судака Iгора Олек-
сандровича. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини по-
садова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi по-
сади: Вiце-Президент з електроенергетичного бiзнесу, Старший Вiце-
Президент. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими 
iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у Статутному 
капiталi емiтента. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) при-
йнято рiшення обрати членом Наглядової ради ПАТ «КIРОВОГРАД-
ОБЛЕНЕРГО» Глазову Ольгу Валерiанiвну строком до наступних рiчних 
Зборiв Товариства вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товари-
ства». Наглядовою радою ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. 
(протокол засiдання Наглядової ради вiд 11.04.2017р.) прийнято рiшення 
обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Глазову Ольгу 
Валерiанiвну. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала 
посаду Директора департаменту корпоративних вiдносин i приватизацiї 
юридичної особи. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє 
простими iменними акцiями у кiлькостi 5 шт, що складає 0,0000042% у Ста-
тутному капiталi емiтента. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) 

прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради ПАТ «КIРОВОГРАД-
ОБЛЕНЕРГО» Колесника Олега Миколайовича строком до наступних 
рiчних Зборiв Товариства вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi 
товариства». Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочи-
ни посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посаду заступника генерального директора з фiнансового 
iнвестування юридичної особи. Посадова особа є акцiонером Товари-
ства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 
0,000001675% у Статутному капiталi емiтента. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) 
прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради ПАТ «КIРОВОГРАД-
ОБЛЕНЕРГО» Куєвду Миколу Валерiйовича строком до наступних 
рiчних Зборiв Товариства вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi 
товариства». Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочи-
ни посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав наступнi посади: Старший Вiце-Президент, Перший Вiце-
Президент юридичної особи. Посадова особа є акцiонером Товариства 
та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 
0,000001675% у Статутному капiталi емiтента. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) 
прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради ПАТ «КIРОВОГРАД-
ОБЛЕНЕРГО» Шандрука Олександра Тихоновича строком до наступ-
них рiчних Зборiв Товариства вiдповiдно до Закону України «Про 
акцiонернi товариства». Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала зго-
ди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Директор юридичної особи. Поса-
дова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними 
акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у Статутному капiталi 
емiтента. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) 
прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради ПАТ «КIРОВОГРАД-
ОБЛЕНЕРГО» Осадчого Костянтина Євгенiйовича строком до наступ-
них рiчних Зборiв Товариства вiдповiдно до Закону України «Про 
акцiонернi товариства». Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала зго-
ди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав наступнi посади: юрисконсульт юридичної особи. 
Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними 
акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у Статутному капiталi 
емiтента. 

Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (протокол засiдання Нагля-
дової ради вiд 11.04.2017р.) прийнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної 
комiсiї Товариства Онищука Олександра Адамовича, у зв’язку з чим 
припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Федорко Анастасiї 
Миколаївни. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на данiй посадi 
з 28.03.2016 р. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє 
простими iменними акцiями у кiлькостi 5 шт, що складає 0,0000042% у 
Статутному капiталi емiтента. 

Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (протокол засiдання Нагля-
дової ради вiд 11.04.2017р.) прийнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної 
комiсiї Товариства Онищука Олександра Адамовича. Непогашених су-
димостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспорт-
них даних. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: ди-
ректор фiнансовий юридичної особи, 2013-2015 - головний фахiвець 
економiчного департаменту юридичної особи, 2015-2016 – начальник 
планово-економiчного вiддiлу юридичної особи. Термiн перебування на 
посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 28.03.2016 р. Посадова особа не є 
акцiонером Товариства та не володiє часткою у Статутному капiталi 
емiтента.

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

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

2. Найменування посади Голова Правлiння Стрюченко Олександр 
Миколайович

(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 12.04.2017
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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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
23226362
25015, м. Кропивницький, Студент-
ський бульвар, будинок 15

(0522) 35 82 21 (0522) 35 82 13
oukp01@kiroe.com.ua

kiroe.com.ua/?q=node/38
Відомості про прийняття 
рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) 
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї 
Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись ПАТ «КIРОВОГРАД-
ОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у 
ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладання договорiв (вчи-
нення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань 
ПАТ  «КIРОВОГРАД ОБЛЕНЕРГО» перед ПАТ «СБЕРБАНК» граничною 
сукупною вартiстю кожного зi значних правочинiв до 2 500 млн. грн. (вра-
ховуючи всi додатковi угоди, що можуть бути укладенi до таких правочинiв 
протягом дiї таких правочинiв), при обов’язковому попередньому 
погодженнi iз Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупнiсть 
вартостi правочинiв складає 2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв  
ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 1 635 035 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної звiтностi складає 152,91%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
складає 118 450 053 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах акцiонерiв становить 110 470 432 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 
110 470 365 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення - 0 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що «бюлетень, ви-
знаний недiйсним» – 67 шт. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) 
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на укладення Договору 
про часткове переведення боргу на ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
граничною сукупною вартiстю не бiльше нiж 2 500 млн. грн. за Догово-
ром про вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р., укла-
деним мiж ПАТ «СБЕРБАНК» та ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ 
УКРАЇНА» та у зв’язку з цим попередньо схвалити внесення змiн у 
дiючий Договiр про вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 
29.03.2012р. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає  
2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1 635 035 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi складає 
152,91%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 118 450 053 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах акцiонерiв становить 110 470 432 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення – 110 470 365 шт., кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що «бюлетень, визнаний недiйсним» –  
67 шт. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-
ства «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 
11.04.2017р.) прийнято рiшення про попереднє схвалення внесення 
змiн у дiючi Договiр поруки та Договiр застави, що укладенi мiж  
ПАТ «СБЕРБАНК» та ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за Договором 
про вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. щодо за-
безпечення зобов’язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», 
ПАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО», ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЕК 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї 
№24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. на загальну суму не бiльше нiж  

2 500 млн. грн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає  
2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1 635 035 тис. 
грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi скла-
дає 152,91%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 118 450 053 
шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загаль-
них зборах акцiонерiв становить 110 470 432 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 110 470 365 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 0 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що «бюлетень, визнаний 
недiйсним» – 67 шт. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-
ства «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 
11.04.2017р.) прийнято рiшення про попереднє схвалення внесення 
змiн у дiючий Договiр поруки, укладений мiж ПАТ «СБЕРБАНК» та  
ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за зобов’язаннями ПАТ «ЕК 
«ХЕРСОН ОБЛЕНЕРГО» перед ПАТ «СБЕРБАНК за Договором про 
вiдкриття кредитної лiнiї №01-В/11 вiд 28.01.2011р. граничною сукуп-
ною вартiстю не бiльше нiж 2 500 млн. грн. Гранична сукупнiсть вартостi 
правочинiв складає 2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв 
ПАТ  «КIРОВОГРАД ОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 1 635 035 тис. грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства 
за даними останньої рiчної звiтностi складає 152,91%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй складає 118 450 053 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв 
становить 110 470 432 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «за» прийняття рiшення – 110 470 365 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що «бюлетень, визнаний недiйсним» – 67 шт. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) при-
йнято рiшення про попереднє схвалення внесення змiн у дiючi Договiр по-
руки та Договiр застави, укладенi мiж ПАТ «СБЕРБАНК» та 
ПАТ  «КIРОВОГРАД ОБЛЕНЕРГО» за зобов’язаннями ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI 
IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про 
вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. граничною сукуп-
ною вартiстю не бiльше нiж 2 500 млн. грн. Гранична сукупнiсть вартостi 
правочинiв складає 2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв 
ПАТ  «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 1 635 035 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної звiтностi складає 152,91%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй скла-
дає 118 450 053 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах акцiонерiв становить 110 470 432 шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 110 470 365 
шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 0 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що «бюлетень, визнаний 
недiйсним» – 67 шт. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) 
прийнято рiшення про попереднє схвалення внесення змiн у дiючий 
Договiр про вiдкриття кредитної лiнiї №16-В/09 вiд 25.05.2009р., укладе-
ний мiж ПАТ «СБЕРБАНК» та ПАТ «КIРОВОГРАД ОБЛЕНЕРГО» гранич-
ною сукупною вартiстю не бiльше нiж 2 500 млн. грн.Гранична  
сукупнiсть вартостi правочинiв складає 2 500 000 тис. грн.  
Вартiсть активiв ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi складає 1 635 035 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв  
Товариства за даними останньої рiчної звiтностi складає 152,91%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 118 450 053 шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
акцiонерiв становить 110 470 432 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення – 110 470 365 шт., кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що «бюлетень, визнаний недiйсним» –  
67 шт.

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) 
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, 
прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загаль-
них зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом од-
ного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської 
дiяльностi, а саме:- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо 
встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством гранич-
ною сукупною вартiстю до 2 500 млн. грн., при обов’язковому попере-

ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
“КiРОВОГРаДОБЛЕНЕРГО”
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дньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства;Гранична сукупнiсть 
вартостi правочинiв складає 2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв  
ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 1 635 035 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної звiтностi складає 152,91%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
складає 118 450 053 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах акцiонерiв становить 110 470 432 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 
110 470 432 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення - 0 шт. 

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) при-
йнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, 
прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних 
зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного 
року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської 
дiяльностi, а саме:- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо 
встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою граничною 

сукупною вартiстю до 2 500 млн. грн., при обов’язковому попередньому 
погодженнi iз Наглядовою радою Товариства; Гранична сукупнiсть вартостi 
правочинiв складає 2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв  
ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 1 635 035 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної звiтностi складає 152,91%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
складає 118 450 053 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах акцiонерiв становить 110 470 432 шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення –  
110 470 432 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення - 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Голова Правлiння Стрюченко Олександр 
Миколайович

(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 12.04.2017

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

тю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «МЛиБОР»

2. Код за ЄДРПОУ 14226133
3. Місцезнаходження вул. Елеваторна, 1, м. Чернігів, Чернігів-

ська  обл., 14026
4. Міжміський код, телефон та факс 0462728763
5. Електронна поштова адреса mlibor-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.mlybor.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

ii. Текст повідомлення
13.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР» прийнято рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
будь-які договори, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) пору-
ки, Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про вне-
сення змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) 
застави та/або будь-яких інших договорів та документів на їх виконання, 
пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів на суму, що пере-
вищує 25 відсотків вартості активів, але менша ніж 50 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на мо-
мент вчинення таких правочинів;

- будь-які Договори, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) 
поруки, Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів 
про внесення змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, До-
говору (ів) застави та/або будь-яких інших договорів на суму, що стано-
вить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства за граничною сукупною вартістю, екві-
валентною 100 000 000,00 USD (сто мільйонів доларів США) на момент 
вчинення таких правочинів.

Гранична сукупність вартість правочинів: еквівалент  
100 000 000,00 USD (сто мільйонів доларів США) (2 719 085 800,00 грн.) 
на момент вчинення правочинів.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 267 220 000,00 грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках за курсом 27,190858грн.): 1 017,54577%.

Станом на 07 квітня 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосу-
ючих акцій становить 171 059 шт.Кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах, становить: 163 058 шт.Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 163 058 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 
0 шт.

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

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

Директор Хоменко О.М. підпис, м. п. 14.04.2017 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ 

ТОВаРиСТВО «МЛиБОР»
2. Код за ЄДРПОУ 14226133
3. Місцезнаходження вул. Елеваторна, 1, м. Чернігів, Чернігів-

ська  обл., 14026
4. Міжміський код, телефон та факс 0462728763
5. Електронна поштова адреса mlibor-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.mlybor.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Прий-
няття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчи-
нення яких є заінтересованість.

ii. Текст повідомлення
13.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР» прийнято рішення про надання згоди 
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

Схвалено вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересова-
ність, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прий-
няття такого рішення на Зборах та надати повноваження Директору Това-
риства на укладення та підписання від імені Товариства правочинів, щодо 
яких є заінтересованість, а саме будь-яких договорів та документів на їх 
виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів на суму, 
що перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фі-
нансової звітності Товариства на момент вчинення таких правочинів.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предме-
том правочину, визначена відповідно до законодавства: не більше 
100 000 000,00 USD (сто мільйонів доларів США) (2 719 085 800,00 грн.) 
на момент вчинення правочинів.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 267 220 000,00 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми ко-
штів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках за курсом 
27,190858грн.): 1 017,54577%.

Станом на 07 квітня 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосу-
ючих акцій становить 171 059 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 163 058 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «за» прийняття рішення 163 058 шт.Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення 0 шт.

Істотні умови конкретного правочину будуть розкриватися за фактом 
надання згоди уповноваженими органами Товариства на вчинення право-
чинів із заінтересованістю (істотні умови правочинів будуть розкриватися 
згідно до чинного законодавства за фактом надання згоди уповноважени-
ми органами Товариства на вчинення відповідних правочинів).

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

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

Директор Хоменко О.М. підпис, м. п. 14.04.2017 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №73, 18 квітня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «ЕНЕРГО-
ПОСТаЧаЛьНа КОМПаНiЯ 
«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 05396638
3. Місцезнаходження 73000, м. Херсон, Пестеля,5
4. Міжміський код, телефон та факс /0552/ 48-03-19, 22-61-73
5. Електронна поштова адреса finans@co.ksoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.ksoe.com.ua

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

ii. Текст повідомлення 
1. Рішенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕР-

ГО» вiд 13.04.2017 року (Протокол № 25) попередньо надано згоду на вчи-
нення правочинiв, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до ком-
петенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством 
протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної госпо-
дарської діяльності, а саме: - укладення договорів (вчинення правочинів) 
щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством гра-
ничною сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов’язковому попере-
дньому погодженні із Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупнiсть 
вартостi правочинiв - до 3 000 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «ЕК «ХЕР-
СОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -  
1 571 619 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
- 190,89 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 177 787 803 штук. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах – 169 080 806 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 
169 080 806 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення - 0 штук.

2. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕР-
ГО» вiд 13.04.2017 року (Протокол №25) попередньо надано згоду на вчи-
нення правочинiв, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до ком-
петенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством 
протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної госпо-
дарської діяльності, а саме: - укладання договорів (вчинення правочинів) 
щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою гра-
ничною сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов’язковому попере-
дньому погодженні із Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупнiсть 
вартостi правочинiв - до 3 000 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «ЕК «ХЕР-
СОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi –  
1 571 619 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
– 190,89 Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 177 787 803 штук. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах – 169 080 806 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 
169 080 806 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення - 0 штук.

3. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕР-
ГО» вiд 13.04.2017 року (Протокол №25) попередньо надано згоду на вчи-
нення правочинiв, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до ком-
петенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК 
«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рі-
шення у ході поточної господарської діяльності, а саме укладання догово-
рів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань ПАТ 
«ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» перед ПАТ «СБЕРБАНК» граничною сукуп-
ною вартістю кожного зі значних правочинів до 3 000 млн. грн. (враховуючи 
всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом 
дії таких правочинів), при обов’язковому попередньому погодженні із На-

глядовою радою Товариства. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 
3 000 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1 571 619 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 190,89 
%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 177 787 803 штук. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах – 169 080 806 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 
169 080 806 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення - 0 штук.

4. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕР-
ГО» вiд 13.04.2017 року (Протокол № 25) попередньо схвалено внесення 
змін у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ «СБЕР-
БАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за Догово-
ром про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. щодо за-
безпечення зобов’язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», ПАТ 
«РІВНЕОБЛЕНЕРГО», ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЕК «ЖИТО-
МИРОБЛЕНЕРГО» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/
КЛ від 29.03.2012р. на загальну суму не більше ніж 3 000 млн. грн. Гранична 
сукупнiсть вартостi правочинiв - до 3 000 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ 
«ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
- 1 571 619 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
– 190,89 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 177 787 803 штук. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах – 169 080 806 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення –  
169 080 806 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення - 0 штук.

5. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕР-
ГО» вiд 13.04.2017 року (Протокол № 25) попередньо схвалено внесення 
змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 
25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638), за 
зобов’язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) пе-
ред ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) за Договором про відкриття кре-
дитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р. граничною сукупною вартістю не біль-
ше 3 000 млн. грн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 3 000 000 
тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi - 1 571 619 тис. грн. Спiввiдношення гранич-
ної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi – 190,89 %. Загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй – 177 787 803 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у 
загальних зборах – 169 080 806 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували «за» прийняття рiшення – 169 080 806 штук. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 штук. 

6. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕР-
ГО» вiд 13.04.2017 року (Протокол № 25) попередньо схвалено внесення 
змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р. 
укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕР-
СОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) граничною сукупною вартістю не 
більше ніж 3 000 млн. грн. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 3 000 000 тис. грн. Вартiсть 
активiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 1 571 619 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 190,89 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй –  
177 787 803 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних 
зборах – 169 080 806 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення – 169 080 806 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 штук.

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

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

2. Найменування посади                       Сафронов Ігор Миколайович
Голова правління (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 

14.04.2017

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік 1 Приватне акцiонерне то-
вариство «Навчально-виробничий комбiнат «АГРОБУД-
ОСВIТА», 05392246, 18029 Черкаська область Соснiвський 
м.Черкаси вул.Сумгаїтська,17, (0472) 66 - 54 - 93, 2.Дата роз-

криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 18.04.2017 3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію osvita.at24.com.ua

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«НаВЧаЛьНО-ВиРОБНиЧий КОМБiНаТ «аГРОБУДОСВiТа»

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ 

ТОВаРиСТВО «ШВЕйНЕ ПІДПРиєМСТВО «ЮНІСТь»; 
2. Код за ЄДРПОУ 00309246

3. Місцезнаходження вул. Фролівська, 3/34, м.Київ, 04073
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 537-75-85, (044) 537-75-85
5. Електронна поштова адреса info@yunist.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.yunist.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

ІІ. Текст повідомлення
13 квітня 2017 року загальними зборами акціонерів Публічного акціо-

нерного товариства «Швейне підприємство «Юність» (код ЄДРПОУ 
00309246) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:

- припинено повноваження Голови правління ПАТ «ШП «Юність» Мут-
ницького Василя Михайловича (паспорт СН №281423 виданий Москов-
ським РУГУ МВС України в м. Києві 03.10.1996р.). Припинення повнова-
жень виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів від 
13.04.2017р. Особа перебувала на посаді з 15.04.2016р. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0 %.

- припинено повноваження Члена Правління ПАТ «ШП «Юність» Чер-
ненко Олени Володимирівни (паспорт МЕ №146920 виданий Оболонським 
РУГУ МВС України в м. Києві 12.09.2002р.). Припинення повноважень ви-
конано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів від 13.04.2017р. 
Особа перебувала на посаді з 15.04.2016р. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,0006 %.

- припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «ШП «Юність» 
Сердюка Дмитра Андрійовича (паспорт СО №197563 виданий Радянським 
РУГУ МВС України в м. Києві 05.10.1999р.). Припинення повноважень голо-
ви Наглядової ради ПАТ «ШП «Юність» виконано на підставі протоколу 
Загальних зборів акціонерів від 13.04.2017р. Особа перебувала на посаді з 
24.04.2014 р. Володіє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0002 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Філіп Пеле Кламур. 
Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. При-
пинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «ШП «Юність» викона-
но на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів від 13.04.2017р. Осо-
ба перебувала на посаді з 24.04.2014 р. Часткою у статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Бертран Філіп Кост. 
Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. При-
пинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «ШП «Юність» викона-
но на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів від 13.04.2017р. Осо-
ба перебувала на посаді з 24.04.2014 р. Володіє часткою у статутному 

капіталі емітента у розмірі 0,0002%. Непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має.

- обрано на посаду Голови Наглядової ради Сердюка Дмитра Андрійо-
вича за рішенням річних загальних зборів акціонерів. (паспорт СО №197563 
виданий Радянським РУГУ МВС України в м. Києві 05.10.1999р.) Член На-
глядової ради є представником акціонера – Компанія ТОВ «Лайтхаус ме-
неджмент» (ідентифікаційний номер 36000969). Володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента у розмірі 0,0002%. Особу призначено строком на 3 
(три) роки. До призначення протягом останніх п’яти років займав наступні 
посади: Голова Наглядової ради ПАТ «ШП «Юність», голова Спостережної 
ради ЗАТ «Швейне підприємство «Юність», директор ТОВ «Лайтхаус ме-
неджмент», директор ТОВ «Андріївська плаза».; непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Йолкіну Олену В’ячеславівну 
(паспорт ЕО №339227 виданий Корабельним РУ ГУ УМВС України у Мико-
лаївській області 06.06. 1997 р.) за рішенням річних загальних зборів. Член 
Наглядової ради є представником акціонера – Компанія «Ейвері Сервісез 
Холдінг Інк» (ідентифікаційний номер 430924). Часткою у статутному капі-
талі емітента не володіє. Особу призначено на три роки. До призначення 
протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: менеджер (упра-
витель) з персоналу в ТОВ «Лайтхаус менеджмент». Непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду члена Наглядової ради Бертрана Філіпа Коста за 
рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття 
паспортних даних згоди не надавала. Член Наглядової ради є представни-
ком акціонера – Компанія «Ейвері Сервісез Холдінг Інк» (ідентифікаційний 
номер 430924). Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 
0,0002%. Особу призначено строком на 3 (три) роки. До призначення про-
тягом останніх п’яти років займав наступні посади: член Наглядової ради 
ПАТ «ШП «Юність», Clerville Investment Management LLP, партнер.; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду Голови Правління Товариства Мутницького Василя 
Михайловича (паспорт СН №281423 виданий Московським РУГУ МВС 
України в м. Києві 03.10.1996р.). Обрання Голови правління Товариства ви-
конано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів від 13.04.2017р. 
Володіє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %. Строк, на який призна-
чено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: заступник директора ТОВ «ЛАЙТХАУС МЕНЕДЖМЕНТ». Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- обрано на посаду Члена Правління Товариства Черненко Олену Воло-
димирівну (паспорт МЕ №146920 виданий Оболонським РУГУ МВС України 
в м. Києві 12.09.2002р.). Обрання Члена правління Товариства виконано на 
підставі протоколу Загальних зборів акціонерів від 13.04.2017р. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,0006%. Строк, на який призначено 
особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
член Правління ПАТ «ШП «ЮНІСТЬ», голова Ревізійної комісії ПАТ «ШП 
«Юність». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

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

Голова правління Мутницький Василь Михайлович м.п. 14.04.2017

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 00931767. 3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське 
шосе, буд.88. 4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-28-08, (057) 
752-28-08. 5. Електронна поштова адреса: registration@emm.kh.ua. 
6.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.emm.kh.ua. 7. Вид особли-
вої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення Дата прийняття рішення про надання зго-
ди на вчинення значного правочину - 11.04.2017р.; Назва уповноваже-
ного органу, що прийняв рішення - Наглядова Рада на підставі пп.7.3.3 
Статуту та повноважень наданих рішенням загальних зборів акціоне-
рів АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ» (Протокол № 1010/2016 від 
10.10.2016р.), щодо попереднього погодження укладання Генераль-
ним директором Товариства значних правочинів на суму що переви-
щує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річ-
ної фінансової звітності, за умови схвалення їх предмету та суми 

Наглядовою Радою; Предмет правочину - зміна розміру загальної 
суми Контракту шляхом укладення Додаткової угоди. Предмет Контр-
акту: поставка Товару: меблі для сидіння, корпусні меблі, оббивні ма-
теріали, регранулят, металеві, пластикові та дерев'яні частини меблі, 
арматура, кріпильні та аналогічні вироби з недорогоцінних металів, які 
використовуються у меблях, устаткування для обробки металу, пласт-
маси і деревообробки, а також частини для такого обладнання; Ринко-
ва вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 730 000,00 
(сімсот тридцять тисяч) доларів США, що за курсом НБУ на 11.04.2017р. 
складає - 19 661 265,93 грн.; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності - 77 707 тис.грн.; Співвідношення 
ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках) - 25,3%; Додаткові критерії для віднесення право-
чину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо 
вони визначені статутом акціонерного товариства - додаткові критерії 
Статутом не визначені.

iii. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор 
Цвікевіч О.а. М.П. 12.04.2017

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ЕЛЕВаТОРМЛиНМаШ»
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО 
"ДУНайСУДНОРЕМОНТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

35855645

3. Місцезнаходження емітента 68600 м.Iзмаїл вулиця 
Судноремонтникiв, будинок 1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(04841)39160 (04841)39182

5. Електронна поштова адреса емітента izmssrz@izmdss.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.idsr.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинiв

2. Текст повідомлення
дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного право-

чину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - 12.04.2017р. Нагля-
дова рада Товаритсва

предмет правочину - придбання мелопрокату
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена вiдповiдно до законодавства - 21 544 613,90 грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi - 116836,00 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 18,44

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо 
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення прийняте Наглядо-
вою радою Товариства одноголосно усiма членами Наглядової ради Това-
риства

додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного 
товариства - вiдсутнi

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Сiдяков Валерiй Олександрович
           М.П.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Старокостянтинiвський спецiалiзований кар’єр». 2.Код за ЄДРПОУ: 
05471885. 3.Місцезнаходження: 31134, Хмельницька обл, 
Старокостянтинiвський р-н, с.Красносiлка, вул. Кар’єрна, 26. 4.Між-
міський код, телефон та факс: 0385432476, 0385432476. 5.Електронна 
поштова адреса: pat-stkkaryer@ukrgranit.org. 6.Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: ukrgranit.org. 7.Вид особливої інформації: відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонервi товариства 12.04.2017 р. прийнято 

рiшення про попереднє надання згоди Товариству вчиняти значнi пра-
вочини якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi 
Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рiшення гра-
ничною вартiстю 9 000 000,00 (дев’ять мiльйонiв) гривень кожний, або 
її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального 
банку України, що дiятиме на дату вчинення вiдповiдного правочину. 

Вказанi правочини стосуються:- контрактiв (договорiв) купiвлi-продажу 
оборотних та необоротних активiв; - договорiв оренди; - кредитних 
угод (кредитних договорiв), укладених з банками та фiнансовими уста-
новами; - договорiв iпотеки, застави, поруки (по кредитним догово-
рам). Визначено уповноважену особу – Голову Правлiння Товариства 
на пiдписання значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної 
господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з дати 
прийняття такого рiшення. Гранична сукупність вартості правочинів 
9000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності 39314 тис. грн. Співвідношення граничної сукуп-
ності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 22.89.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 21494953 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у збо-

рах - 17312764 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» - 17312764 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ПРОТИ» - 0 шт. 
ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-

формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством.

Голова правлiння Романюк Володимир Вiталiйович 13.04.2017

ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«СТаРОКОСТЯНТиНiВСьКий СПЕЦiаЛiЗОВаНий КаР’єР»

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

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

ство "Київська полiграфiчна 
фабрика "Зоря"

2. Код за ЄДРПОУ 02470684
3. Місцезнаходження 04074, м. Київ, вул. Лугова, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 206-65-04 206-65-04
5. Електронна поштова адреса info@kpf-zorya.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kpf-zorya.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
1.12.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Київська 

полiграфiчна фабрика «Зоря» (протокол №31 вiд 12.04.2017р.) прийнято 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

2. Вiдомостi про правочини: характер правочинiв: правочини з купiвлi-
продажу, поставки рухомого або нерухомого майна кредиту (займу), 
iпотеки, (застави), гарантiї, поруки, страхування, оренди майна та лiзингу 

якi будуть вчиненi Товариством протягом року з дати проведення Загаль-
них зборiв. Уповноважено Голову правлiння товариства на укладення 
(пiдписання) значних правочинiв вiд iменi Товариства. Встановлено, що 
правочини з купiвлi-продажу, iпотеки (застави) нерухомого майна, погоджу-
ються з наглядовою радою Товариства.

3. Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 200000тис. гривень.
4. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 25755тис. гривень.
5. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
776,5482%.

6. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 48195 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 44711шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 44711 шт., 
«проти» - 0 шт. 

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

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

2. Найменування посади Романюк Микола Васильович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.04.2017
(дата)

ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО “КиЇВСьКа ПОЛiГРаФiЧНа ФаБРиКа “ЗОРЯ”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

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

аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «КиЇВМІСьКГОЛОВПОС-
ТаЧ» 2. Код за ЄДРПОУ 04542755;3. Місцезнаходження: вул. Свято-
шинська, буд.3, м.Київ, 03115;4. Міжміський код, телефон та факс (044) 
278-84-20,(044)278-84-20;5.Електронна поштова адреса nadiia.legal@
gmail.com;6.Адреса сторінки в мережі Інтернет,яка додатково використо-
вується емітентом для розкриттяІнформаціїwww.kggsnab.kiev.ua;7. Вид 
особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інфор-
мації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю 

відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Відомості про 
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосую-
чих акцій

ІІ. Текст повідомлення
14.04.2017р. ПАТ «Київміськголовпостач» отримало перелік акціонерів, 

які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства 
(зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів), з якого ста-
ло відомо: - частка акціонера – фізичної особи збільшилась з 2 522 783 
штук акцій (44,319% статутного капіталу) до 2 522 993 штук акцій (44,323% 
статутного капіталу).

ІiІ. Підпис:1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.2. ДиректорД.І. Собків 14.04.2017р.

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

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ 
05391175
3. Місцезнаходження 
33027 м. Рівне Київська, 110А
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0362) 28-44-29 (0362) 64-31-10
5. Електронна поштова адреса 
reception@rvnauto.rivne.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
rivne-avto.ukravto.ua/ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 
14.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення засідання На-
глядової Ради Товариства (Протокол № 14/04/2017-1 вiд 14.04.2017 року). 
Обрання вiдбулось у зв’язку із прийняттям рішення Наглядовою радою То-
вариства.

Козіс Олександр Миколайович (не надана згода фізичної особи на роз-
криття паспортних даних) обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова 

Правління.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

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 Хом`як В.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 14.04.2017 р.

(дата) 

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «РІВНЕ-аВТО»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

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

офіційному друкованому виданні за 2016 р.
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Руcинiя», 33537974, Закарпатська область, 89600, 
м. Мукачево, вул.Пушкiна,14-а, тел. (03131) 61344. 2.Дата розкриття повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії :11.04.2017р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміще-
но регулярну річну інформацію http://rusinia.in.ua

Генеральний директор  Сторчак С.В.

ТОВаРиСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВiДПОВiДаЛьНiСТЮ «РУcиНiЯ»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

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

офіційному друкованому виданні за 2016 р.
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Чопiвське», 22082205, Закарпатська область , Мукачiвський р-н-, 89620, 
село Ракошино, вул.Заводська, 25 , тел.(03131) 23215. 2.Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії : 02.04.2017. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію http://chopivske.in.ua.

Директор  Фiтас i.i.

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ЧОПiВСьКЕ»

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

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

офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Львiвзооветпостачпром», 00727185, 79035 Львiвська 
область , м.Львiв, вул.Зелена, буд.153, (032) 2216605; 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 14.04.2017; 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
www.lvivzoo.pat.ua

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ЛьВiВЗООВЕТПОСТаЧПРОМ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік 1 Приватне акцiонерне 
товариство «ПОЛТАВАРИБА», 04689091, 36009 Полтав-
ська область Полтавський м.Полтава Зiнкiвська,51/2, 
/0532/ 536-132, 2.Дата розкриття повного тексту річної ін-

формації у загальнодоступній інформаційній базі  
даних Комісії 18.04.2017 3. Адреса сторінки в мережі  
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію  
http://poltavariba.at24.com.ua/

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ПОЛТаВаРиБа»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Тернопільське автотранспортне підприємство 16127» 2. Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ – 03118883. 3. Місцезнаходження емітента —  
46002, м. Тернопіль, вул. Галицька, 38. 4. Міський код, телефон та факс 
емітента - (0352) 52-52-98, 52-52-23. 5. Електрона поштова адреса емітен-
та - atp 16127@i.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації - atp-16127.te.ua. 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів 13.04.2017 (протокол №7) прийнято 

рішення припинити повноваження на посаді:
голови Наглядової ради Шильмана Олександра Леонідовича, в зв’язку 

з переобранням. Володіє часткою в статутному капіталі 54,1131 відсотків. 
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебува-
ла на посаді 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. 

члена Наглядової ради Ящищак Мирослави Олексіївни, в зв’язку з пе-
реобранням. Володіє часткою в статутному капіталі 0,2017 відсотків. Фі-
зична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала 
на посаді 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

члена Наглядової ради Лукенів Михайла Михайловича, в зв’язку з пе-
реобранням. Володіє часткою в статутному капіталі 14,5475 відсотків. Фі-
зична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала 
на посаді 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

члена Наглядової ради Рудь Михайла Йосиповича, в зв’язку з переоб-
ранням. Володіє часткою в статутному капіталі 0,1229 відсотків. Фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на по-
саді 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має.

члена Наглядової ради Тебенко Віктора Миколайовича, в зв’язку з пе-
реобранням. Володіє часткою в статутному капіталі 0,0992 відсотків. Фі-
зична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала 
на посаді 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

Голови правління Стеця Володимира Володимировича, в зв’язку з пе-
реобранням. Володіє часткою в статутному капіталі 0,0166 відсотків. Фі-
зична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала 
на посаді 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

члена правління Гордія Володимира Дмитровича, в зв’язку з переоб-
ранням. Володіє часткою в статутному капіталі 0,0596 відсотків. Фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на по-
саді 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Замість члена правління нікого не призначено, оскільки кількісний склад 
правління зменшено до 3 осіб, згідно затвердженого Статуту в новій ре-
дакції.

члена правління Крушельницького Андрія Петровича, в зв’язку з пере-
обранням. Часткою в статутному капіталі не володіє. Фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на посаді 1 рік. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

члена правління Антонової Галини Петрівни, в зв’язку з переобранням. 
Часткою в статутному капіталі не володіє. Фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних, перебувала на посаді 1 рік. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.

голови Ревізійної комісії Данилківа Юрія Володимировича, в зв’язку з 
переобранням. Володіє часткою в статутному капіталі 0,1256 відсотків. 
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебува-
ла на посаді 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає.

члена Ревізійної комісії Юник Світлани Омелянівни, в зв’язку з переоб-
ранням. Володіє часткою в статутному капіталі 0,0993 відсотків. Фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на по-
саді 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має.

члена Ревізійної комісії Налімова Юрія Юрійовича, в зв’язку з переоб-
ранням. Володіє часткою в статутному капіталі 0,0331відсотків. Фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, перебувала на по-
саді 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має.

Загальними зборами акціонерів 13.04.2017 (протокол №7) прийнято 
рішення обрати на посаду:

голови Наглядової ради акціонера Шильмана Олександра Леонідови-
ча. Володіє часткою в статутному капіталі 54,1131 відсотків. Фізична осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних, протягом останніх 
5  років обіймала посади: голова правління, голова Наглядової ради 
ПАТ  «Тернопільське АТП 16127». Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.

члена Наглядової ради акціонера Ящищак Мирославу Олексіївну. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі 0,2017 відсотків. Фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних, протягом останніх 5 років 
обіймала посади: головний економіст ПАТ «Тернопільське АТП 16127». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано 
терміном на 3 роки.

члена Наглядової ради акціонера Лукеніва Михайла Михайловича. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі 14,5475 відсотків. Фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних, протягом останніх 5 років 
обіймала посади: заступник Голови правління, начальник відділу з між-
народних перевезень ПАТ «Тернопільське АТП 16127». Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 
3  роки.

члена Наглядової ради акціонера Рудь Михайла Йосиповича. Володіє 
часткою в статутному капіталі 0,1229 відсотків. Фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних, протягом останніх 5 років обіймала 
посади: водій автобуса, ПАТ «Тернопільське АТП 16127». Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 
3  роки.

члена Наглядової ради акціонера Налімову Оксану Павлівну. Володіє 
часткою в статутному капіталі 0,01475 відсотків. Фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних, протягом останніх 5 років обіймала 
посади: старший касир ПАТ «Тернопільське АТП 16127». Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 
3  роки.

Голови правління Стеця Володимира Володимировича. Володіє част-
кою в статутному капіталі 0,0166 відсотків. Фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних, протягом останніх 5 років обіймала поса-
ди: заступник Голови правління, Голова правління ПАТ «Тернопільське 
АТП 16127». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Обрано терміном на 3 роки.

члена правління Крушельницького Андрія Петровича. Часткою в ста-
тутному капіталі не володіє. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних, протягом останніх 5 років обіймала посади: начальник 
відділу безпеки руху та охорони праці, заступник Голови правління 
ПАТ  «Тернопільське АТП 16127». Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.

члена правління Антонову Галину Петрівну. Часткою в статутному 
капіталі не володіє. Фізична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних, протягом останніх 5 років обіймала посади: головний 
бухгалтер ПАТ «Тернопільське АТП 16127». Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Обрано терміном на 3 роки. 
Часткою в статутному капіталі не володіє. Фізична особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних, протягом останніх 5 років обіймала 
посади: головний бухгалтер ПАТ «Тернопільське АТП 16127». Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано тер-
міном на 3 роки.

Голови Ревізійної комісії Данилківа Юрія Володимировича. Володіє 
часткою в статутному капіталі 0,1256 відсотків. Фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних, протягом останніх 5 років обіймала 
посади: начальник відділу перевезень, начальник виробництва ПАТ «Тер-
нопільське АТП 16127». Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Обрано терміном на 3 роки.

члена Ревізійної комісії Юник Світлану Омелянівну. Володіє част-
кою в статутному капіталі 0,0992 відсотків. Фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних, протягом останніх 5 років обі-
ймала посади: диспетчер ПАТ «Тернопільське АТП 16127». Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано термі-
ном на 3 роки.

члена Ревізійної комісії Тебенка Віктора Миколайовича. Володіє част-
кою в статутному капіталі 0,0992 відсотків. Фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних, протягом останніх 5 років обіймала поса-
ди: начальник відділу експлуатації ПАТ «Тернопільське АТП 16127». Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано 
терміном на 3 роки.

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

Голова правління ПаТ «Тернопільське аТП 16127» Стець В.В.
13.04.2017

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ТЕРНОПІЛьСьКЕ аВТОТРаНСПОРТНЕ ПІДПРиєМСТВО 16127»
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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 

ТОВаРиСТВО «ГаЛиЧиНа-аВТО»
2. Код за ЄДРПОУ 32801235
3. Місцезнаходження 79040 м.Львів Городоцька 282
4. Міжміський код, телефон та факс 0322320740 0322320749
5. Електронна поштова адреса office@galychyna-avto.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www/galychyna-avto.lviv.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів 14.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення 
Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2017 року) у 
зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Посадова особа Козіс Олександр Миколайович (не надана згода фізич-
ної особи на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Голова 
Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів 14.04.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення 

Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2017 року) у 
зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Посадова особа Бей Наталія Олександрівна (не надана згода фізичної 
особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядо-
вої ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів 14.04.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення 

Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2017 року) у 
зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Посадова особа Сенюта Iгор Васильович (не надана згода фізичної 
особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядо-
вої ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів 14.04.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення 

Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2017 року) у 
зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Посадова особа Корольчук Юрій Степанович (не надана згода фізичної 
особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядо-
вої ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів 14.04.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рiшення 

Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2017 року) у 
зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Посадова особа Прилуцька Валентина Іванівна (не надана згода фізич-
ної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член На-
глядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 

14.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних 

зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2017 року) у зв’язку із пе-
реобранням складу Наглядової ради Товариства.

Козіс Олександр Миколайович (не надана згода фізичної особи на роз-
криття паспортних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова 

Правляння.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 

14.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних 

зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2017 року) у зв’язку із пе-
реобранням складу Наглядової ради Товариства.

Бей Наталія Олександрівна (не надана згода фізичної особи на роз-
криття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступ-

ник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 

14.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних 

зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2017 року) у зв’язку із пе-
реобранням складу Наглядової ради Товариства.

Сенюта Iгор Васильович (не надана згода фізичної особи на розкриття 
паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу:3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Началь-

ник департаменту майнових відносин. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

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 Зінкевич Н.В.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 14.04.2017р.
(дата) 

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 товариство 

«ТЕРНОПІЛЬАВТО»
2. Код за ЄДРПОУ 05441074
3. Місцезнаходження 46022 м. Тернопіль Довженка, 6
4. Міжміський код, телефон та факс (0352) 24-26-45 24-04-68
5. Електронна поштова адреса office@ternopilauto.te.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів 13.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 13.04.2017р.) у 
зв’язку з переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Посадова особа Козіс Олександр Миколайович ( не надана згода фізич-
ної особи на розкриття паспортних даних) , яка займала посаду Голова 
Наглядової ради, припинила повноваження.

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ТЕРНОПІЛьаВТО»
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Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів 13.04.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення 

Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 13.04.2017р.) у 
зв’язку з переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Посадова особа Бей Наталія Олександрівна ( не надана згода фізичної 
особи на розкриття паспортних даних) , яка займала посаду Член Наглядо-
вої ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів 13.04.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення 

Зазальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 13.04.2017р.) у 
зв’язку з переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Посадова особа Сенюта Ігор Васильович ( не надана згода фізичної осо-
би на розкриття паспортних даних) , яка займала посаду Член Наглядової 
ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів 13.04.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення 

Загальних зборів акціонерів Товариства ( Протокол від 13.04.2017р.) у 
зв’язку з переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Посадова особа Корольчук Юрій Степанович ( не надана згода фізичної 
особи на розкриття паспортних даних) , яка займала посаду Член Наглядо-
вої ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів 13.04.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення 

Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 13.04.2017р.) у 
зв’язку з переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Посадова особа Прилуцька Валентина Іванівна ( не надана згода фізич-
ної особи на розкриття паспортних даних) , яка займала посаду Член На-
глядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 

13.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних збо-

рів акціонерів Товариства (Протокол від 13.04.2017р.) у зв’язку з переоб-
ранням складу Наглядової ради Товариства.

Козіс Олександр Миколайович ( не надана згода фізичної особи на роз-
криття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова 

Правління.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація»
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 

13.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних збо-

рів акціонерів Товариства (Протокол від 13.04.2017р.) у зв’язку з переоб-
ранням складу Наглядової ради Товариства.

Бей Наталія Олександрівна ( не надана згода фізичної особи на розкрит-
тя паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступник 

Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація»
Рішення про обрання прийнято Загальних зборів акціонерів 13.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних збо-

рів акціонерів Товариства (Протокол від 13.04.2017р.) у зв’язку з переоб-
ранням складу Наглядової ради Товариства.

Сенюта Ігор Васильович (не надана згода фізичної особи на розкриття 
паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Началь-

ник департаменту майнових відносин.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Представник акціонера АТ «Українська Автомобільна корпорація»

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 Олексів С.В.

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

(дата) 

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

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬАВТО»
2. Код за ЄДРПОУ 
05441074
3. Місцезнаходження 
46022 м. Тернопіль Довженка, 6
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0352) 24-26-45 24-04-68
5. Електронна поштова адреса 
office@ternopilauto.te.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою Товариства 
14.04.2017р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення засідання Нагля-
дової Ради Товариства (Протокол № 14/04/2017-1 від 14.04.2017р.). Обрання 
відбулось у зв’язку з прийняттям рішення Наглядовою Радою Товариства.

Козіс Олександр Миколайович ( не надана згода фізичної особи на роз-
криття паспортних даних) обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова 

Правління.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація»

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 Олексів С.В.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 
(дата) 

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ТЕРНОПІЛьаВТО»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЧИНА-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ 
32801235
3. Місцезнаходження 
79040 м.Львів Городоцька 282
4. Міжміський код, телефон та факс 
0322320740 0322320749
5. Електронна поштова адреса 
office@galychyna-avto.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації 
www.galychyna-avto.lviv.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів

ii. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-

ня значних правочинів:
14.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні 

збори акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або до-

даткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки ав-
томобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» 

або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 
40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату

прийняття рішення: 40000 тис. грн; ;
Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 42532 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартос-

ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 94,04684%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7155428;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 7155420;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 7155420;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
2).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-

ня значних правочинів:
14.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні 

збори акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» 

та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів по-
ставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО 
ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не переви-
щує 28 000 000,00 грн. (двадцять вісім мільйонів гривень 00 копійок);;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 28000 тис. грн;;

Гранична сукупність вартості правочинів: 28000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 42532 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартос-

ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 65,83278%;

Загальна кількість голосуючих акцій:7155428 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 7155420;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 7155420;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
3).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-

ня значних правочинів:
14.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні 

збори акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або 

додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки 
автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою 
юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 16 000 000,00 
грн. (шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 16000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 16000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 42532 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартос-

ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 37,61873%;

Загальна кількість голосуючих акцій:7155428 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:7155420 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:7155420 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0 .
4).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-

ня значних правочинів:
14.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні 

збори акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або до-

даткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки ав-
томобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною 
особою на загальну суму, що не перевищує 246 000 000,00 грн. (двісті 
сорок шість мільйонів гривень 00 копійок);;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату

прийняття рішення:246000 тис. грн; ;
Гранична сукупність вартості правочинів: 246000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 42532 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартос-

ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 578,38804%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7155428;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 7155420 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 7155420;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
5).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-

ня значних правочинів:
14.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні 

збори акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-

BENZ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських догово-
рів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКА-
ПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не 
перевищує 346 000 000,00 грн. (триста сорок шість мільйонів гривень 00 
копійок); ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення:346000 тис. грн; ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 346000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 42532 тис. грн;

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ГаЛиЧиНа-аВТО»
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Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках): 813,50513%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7155428;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 7155420;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 7155420;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
6).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів:
14.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні 

збори акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-

BENZ VANS» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських 
договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ VANS» з 
ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, 
що не перевищує 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів гривень 00 
копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 17000 тис. грн;;

Гранична сукупність вартості правочинів: 17000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 42532 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках): 39,96991%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7155428;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 7155420;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:7155420 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
7).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів:
14.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні 

збори акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
дилерських договорів поставки автомобілів марки «JEEP» та/або до-

даткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки авто-
мобілів марки «JEEP» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРА-
ЦІЯ» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ГРАНД АВТОМОТІВ» АТ 
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» або іншою юридичною 
особою на загальну суму, що не перевищує 45 000 000,00 грн. (сорок 
п’ять мільйонів гривень 00 копійок);;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 45000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 45000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 42532 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках): 105,80269%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7155428;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 7155420 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 7155420;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
8).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів:
14.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні 

збори акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
додаткових угод до іпотечного договору б/н від 21.03.2016 р., що сто-

суються внесення змін до вказаного кредитного договору (заставної вар-
тості, продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту 
та ін.);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 249596,6 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 249596,6 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 42532 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках): 586,84426%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7155428;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 7155420;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 7155420;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
9).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів:
14.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні 

збори акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний 

розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на 
умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 40000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 42532 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках): 94,04684%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7155428;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 7155420;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 7155420;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
10).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-

ня значних правочинів:
14.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні 

збори акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в 

якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою 
вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не пе-
ревищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах,

визначених Наглядовою Радою Товариства;;
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 

визначена на дату
прийняття рішення: 200000 тис. грн;
Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 42532 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках): 470,23418%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7155428;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 7155420;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 7155420;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0 .
11).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-

ня значних правочинів:
14.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні 

збори акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукуп-

ний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на 
умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 100000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 42532 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
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активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках): 235,11709%;

Загальна кількість голосуючих акцій:7155428 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 7155420;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:7155420 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0 .

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

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

2.
генеральний директор Зінкевич Н.В.

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

(дата) 

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 ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬАВТО»
2. Код за ЄДРПОУ 
05441074
3. Місцезнаходження 
46022 м. Тернопіль Довженка, 6
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0352) 24-26-45 24-04-68
5. Електронна поштова адреса 
office@ternopilauto.te.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://ternopil-avto.ukravto.ua/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 

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ii. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 13.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: ди-

лерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових 
угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів мар-
ки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на за-
гальну суму, що не перевищує 22 000 000, 00 грн. (двадцять два мільйони 
гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 22 000 тис. грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 22 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 15802 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
139,22288%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 549546;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:549531 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:549531 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0 .
2).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 13.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: ди-

лерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або до-
даткови хугод до раніше укладених дилерських договорів поставки авто-
мобілів марки « CHEVROLET» з ТОВ « ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою 
юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 14 000 000, 00 грн. 
(чотирнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 14 000 тис. грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 14000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 15802 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
88,59638%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 549546;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:549531 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення:549531 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня: 0.

3).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 
акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилер-
ських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до 
раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з 
ТОВ « СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що 
не перевищує 10 000 000, 00 грн. (десять мільйонів гивень 00 копійок).

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 10 000 тис. грн.;

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

ті: 15802 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
63,28313%;

Загальна кількість голосуючих акцій:549546 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:549531 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:549531 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0.
4).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 13.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилер-

ських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до 
раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з 
ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не 
перевищує 78 000 000, 00 грн. (сімдесят вісім мільйонів гивень 00 копійок).;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 78 000 тис. грн. ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 78 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 15802 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
493,6084%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 549546;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:549531 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:549531 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0 .
5).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 13.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кре-

дитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір 
яких не перевищує 40 000 000, 00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) 
на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 40 000 тис. грн.

Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 15802 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
253,13251%;

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ТЕРНОПІЛьаВТО»
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Загальна кількість голосуючих акцій:549546 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:549531 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

549531;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0.
6).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 13.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дого-

ворів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості фі-
нансового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб , з ринковою вартістю 
майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує  
200 000 000, 00 грн ( двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визна-
чених Наглядовою Радою Товариства.

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 200 000 тис. грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 200 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 15802 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
126,56626%;

Загальна кількість голосуючих акцій:549 546 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 549531;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

549531;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

7).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 
акціонерів

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дого-
ворів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір 
яких не перевищує 100 000 000 , 00 грн.( сто мільйонів гривень 00 копійок) 
на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 100 000 тис. грн.;

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

ті: 15802 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
632,83129%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 549546 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 549531;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

549531;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

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

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

2.
Генеральний директор Олексів С.В.

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

(дата) 

До уваги акціонерів 
ПРаТ «ПІДКаМІНСьКий аГРОТЕХСЕРВІС»!

Повідомляємо, що «19» травня 2017 р. о 12:00 год. відбудуться загальні 
збори акціонерів.

Збори відбудуться за адресою місцезнаходження Товариства: Львівська 
область, Бродівський район, смт. Підкамінь, вул. Грушевського,58
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-

них зборах акціонерів –24 год 15.05.2017 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗаГаЛьНиХ ЗБОРІВ аКЦІОНЕРІВ.
1. Обрання Лічильної комісії
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт та затвердження звіту правління за 2015-2016 роки.
4. Звіт та затвердження звіту Наглядової ради за 2015-2016 роки 
5. Звіт та затвердження звіту Ревізора за 2015-2016 роки
6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2015-2016 

роки.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-

вариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його 

в новій редакції.
Реєстрація учасників проводиться в день проведення зборів з 11:00 до 

11:50 год. за місцем проведення зборів. Для участі у зборах акціонерам 
необхідно мати з собою паспорт, представникам акціонерів – паспорт та 
оформлену згідно законодавства довіреність. Акціонери можуть ознайоми-
тися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань, внесе-
них до порядку денного, на веб сторінці http://pidkaminagro.bfg.lviv.ua/ та за 

адресою місцезнаходження Товариства: Львівська область, Бродівський 
район, смт. Підкамінь, вул. Грушевського,58, у робочі дні з 9.00 до 17.00. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства за 2015-2016 роки (тис. грн.)

Найменування показники Період
звітний попередній

Усього активів 40,5 40,5
Основні засоби 43,00 40,5
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси --- ---
Сумарна дебіторська заборгованість --- ---
Грошові кошти та їх еквіваленти 45,87 1,2
Нерозподілений прибуток ---- ----
Власний капітал 40,5 40,5
Статутний капітал 40,5 40,5
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 162000 162000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт)

-- ---

Витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

--- ----

Чисельність працівників на кінець період 
(осіб)

19 12

ПраТ «Підкамінський агротехсервіс»!

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство 
«Тернопiльське автотранспортне пiдприємство 16127». 2. Код за ЄДРПОУ: 
03118883. 3. Місцезнаходження: 46002, м. Тернопіль, вулиця Галицька, бу-
динок 38. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0352) 52-52-98, (0352)  
52-52-23. 5. Електронна поштова адреса: atp 16127@i.ua. 6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: atp-16127.te.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості 
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ii. Текст повідомлення
13 квітня 2017р. на чергових загальних зборах акціонерів прийняте рі-

шення (протокол № 7 від 13.04.2017) про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: на придбан-
ня палива і запчастин. Гранична сукупна вартість попередньо вказаних 

значних правочинів не може перевищувати 1000000,00 (Один мільйон) гри-
вень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 4318,00 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вар-
тості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності складає 23,16 відсотків. Загальна кількість голосуючих 
акцій, згідно переліку акціонерів станом на 07.04.2017 – 2374953 шт. Кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у чергових загальних 
зборах акціонерів – 2346324 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «за» прийняття рішення - 2346324 шт. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення – 0 (Нуль) шт.

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

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

2. Найменування посади: Голова правління Стець Володимир Воло-
димирович

М.П. 13.04.2017

ПУБЛІЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ТЕРНОПiЛьСьКЕ аВТОТРаНСПОРТНЕ ПiДПРиєМСТВО 16127»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента 

ПРиВаТНЕ 
аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРи-
СТВО «СТРаХОВа 
КОМПаНiЯ «В.i П.»

2. Код за ЄДРПОУ 31088546
3. Місцезнаходження 01015 м. Київ, вул. Московська, буд.46/2, 

секцiя 4
4. Міжміський код, телефон 
та факс 

(044) 254-40-07, (044) 254-50-02

5. Електронна поштова 
адреса 

lawyer@vip-ig.com

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

http://vip-ig.com

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

2. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами Товариства 14.04.2017 р. було прийня-

то рiшення припинити повноваження голови Наглядової ради Ковальчу-
ка Володимира Семеновича у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повно-
важень. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Пiдстава 
такого рiшення - рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ «СК «В.I П.», про-
токол № 29 вiд 14.04.2017 р. Володiє 10 % в статутному капiталi емiтента. 
Перебував на посадi з 27.03.2014 р. до 14.04.2017 р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiчними загальними 
зборами Товариства 14.04.2017 р. було прийнято рiшення припинити по-
вноваження члена Наглядової ради Терехової Оксани Володимирiвни у 
зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Згоди на розкриття пас-
портних даних особа не надала. Пiдстава такого рiшення - рiшення рiчних 
загальних зборiв ПрАТ «СК «В.I П.», протокол № 29 вiд 14.04.2017 р. 
Володiє 80 % в статутному капiталi емiтента. Перебувала на посадi з 
27.03.2014 р. до 14.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Рiчними загальними зборами Товариства 
14.04.2017 р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена 
Наглядової ради Миронюк Олени Михайлiвни у зв'язку iз закiнченням 
термiну дiї повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних особа не 
надала. Пiдстава такого рiшення - рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ 
«СК «В.I П.», протокол № 29 вiд 14.04.2017 р. Володiє 10 % в статутному 
капiталi емiтента. Перебувала на посадi з 27.03.2014 р. до 14.04.2017 р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiчними 
загальними зборами Товариства 14.04.2017 р. було прийнято рiшення 
обрати термiном на три роки головою Наглядової ради Ковальчука Воло-
димира Семеновича у зв'язку з припиненням повноважень попереднього 
складу Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних особа не 
надала. Пiдстава такого рiшення - рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ 
«СК «В.I П.», протокол № 29 вiд 14.04.2017 р. Ковальчук В.С. є акцiонером 
ПрАТ «СК «В.I П.». Володiє 10 % в статутному капiталi емiтента. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посаду голови Наглядової ради ПрАТ «СК 
«В.I П.». Рiчними загальними зборами Товариства 14.04.2017 р. було 
прийнято рiшення обрати термiном на три роки членом Наглядової ради 
Терехову Оксану Володимирiвну у зв'язку з припиненням повноважень 
попереднього складу Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних 
даних особа не надала. Пiдстава такого рiшення - рiшення рiчних за-
гальних зборiв ПрАТ «СК «В.I П.», протокол № 29 вiд 14.04.2017 р. Тере-
хова О.В. є акцiонером ПрАТ «СК «В.I П.». Володiє 80 % в статутному 
капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду члена На-
глядової ради ПрАТ «СК «В.I П.». Рiчними загальними зборами Товари-
ства 14.04.2017 р. було прийнято рiшення обрати термiном на три роки 
членом Наглядової ради Миронюк Олену Михайлiвну у зв'язку з припи-
ненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Згоди на 
розкриття паспортних даних особа не надала. Пiдстава такого рiшення 
- рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ «СК «В.I П.», протокол № 29 вiд 
14.04.2017 р. Миронюк О.М. є акцiонером ПрАТ «СК «В.I П.». Володiє 
10  % в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала по-
саду члена Наглядової ради ПрАТ «СК «В.I П.».

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова 
правлiння Золотаренко Ольга Вячеславiвна.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 

«БЕРШаДСьКЕ ПiДПРиєМСТВО ПО ПЛЕМiННiй 
СПРаВi У ТВаРиННиЦТВi», 

код ЄДРПОУ 00692297; місцезнаходження - 24400, Вінницька область, 
м. Бершадь, вул. Шевченка 88; тел./факс (04352) 2-42-24;електронна 

поштова адреса – bershad_plem@emitent.net.ua; власна веб-сторінка в 
мережі Інтернет - http://bershplem.at.ua.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 13.04.2017 
року в зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені по-
вноваження: - голови Наглядової ради Логова Олександра Васильовича, 
паспорт АА 413588, виданий 13.03.1997 року, Барським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй обл, на посаді був 9 років, частка в СК - 0,0939%, розмір пакета 
акцій 868,00грн - члена Наглядової ради -Гаврилюк Вікторії Станіславівни, 
паспорт АВ 883192, виданий 06.01.2010 року, Бершадським РВ УМВСУкраї-
ни у Вiнницькiй області, на посаді була 9 років, частка в СК – 10,815%, розмір 
пакета акцій 100031,50 грн. -члена Наглядової ради - Логової Свiтлани 
Станiславiвни, паспорт АВ 553616, виданий,13.10.2003 року, Вiнницьким РВ 
УМВСУкраїни у Вiнницькій області, на посаді була 5 років, частка в СК-
14,91%, розмір пакета акцій – 137895,50 грн. - Ревізора- Чабан Галини Пе-
трівни, паспорт АА 972385, виданий 24.07.1999 року, Бершадським РВ УМВ-
СУкраїни у Вiнницькій області, на посаді була 6 років, частка в СК - 0%, розмір 
пакета акцій – 0.00 грн Відповідно до рішення річних загальних зборів акціо-
нерів від 13.04.2017 року та рішення Наглядової ради від 13.04.2017 року, 
щодо Голови Наглядової ради , обрані строком на 3 роки: голова Наглядової 
ради Логов Олександр Васильович, паспорт АА 413588, виданий 13.03.1997, 
Барським РВ УМВС України у Вiнницькiй області, протягом останніх 5 років 
займав посади: головний бухгалтер, голова Наглядової ради ПрАТ «Бершад-
ське племпідприємство»; частка в СК - 0,0939%, розмір пакета акцій – 
868,00грн. член Наглядової ради Іванова Вікторія Станіславівна, паспорт 
АТ № 062674, виданий 11.03.2014 року Ленінським РВ УДМС України у Ві-
нницькій області, протягом останніх 5 років займала посади: спеціаліст І ка-
тегорії РВ ФДМУ у Вінницькій області; член Наглядової ради ПрАТ «Бершад-
ське племпідприємство» частка в СК – 10,815%, розмір пакета 
акцій  –100031,50 грн. член Наглядової ради Логова Свiтлана Станiславiвна 
паспорт АВ 553616, виданий 13.10.2003 року Вiнницьким РВ УМВС України у 
Вiнницькій області, протягом останніх 5 років займала посади: заступник ди-
ректора, член Наглядової ради ПрАТ «Бершадське племпідприємство», 
частка в СК-14,91%, розмір пакета акцій –137895,50 грн Ревізор Чабан Гали-
на Петрівна, паспорт АА 972385, виданий 24.07.1999 року, Бершадським РВ 
УМВСУкраїни у Вiнницькійобласті, протягом останніх 5 років займала посаду: 
ревізор ПрАТ «Бершадське племпідприємство», частка в СК - 0%, розмір 
пакета акцій – 0.00 грн. Відповідно до рішення Наглядової ради від 13.04.2017 
року в зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені по-
вноваження Директора Гаврилюк Ольги Володимирiвни, паспорт АА 971894, 
виданий 05.07.1999 року, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй об-
ласті, на посаді була 3 роки, частка в статутному капіталі (СК) - 59,586%, 
розмір пакета акцій –551089 грн Відповідно до рішення Наглядової ради від 
13.04.2017 року призначена строком на 3 роки на посаду директора товари-
ства Гаврилюк Ольга Володимирiвна паспорт АА 971894, виданий 05.07.1999 
року, Бершадським РВ УМВС України у Вiнницькiй області, протягом останніх 
5 років займала посади: голова Правління; директор ПрАТ «Бершадське 
племпідприємство»,. частка в статутному капіталі (СК) - 59,586%, розмір па-
кета акцій –551089 грн. Посадові особи непогашеної судимості за посадові та 
корисливі злочини не мають.

Директор Гаврилюк О.В. підтверджує достовірність iнформацiї, що 
міститься у повiдомленнi, та визнає, що він несе відповідальність згідно із 
законодавством..

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«КОТЛОМОНТаж»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Кот-
ломонтаж», 01415967, 46008 Тернопiльська область д/н м. Тернопiль 
вул. Митрополита Шептицького, 23, 0352 52-39-90, 25-44-85

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: kotlomontag.ter.net.ua
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації 
ПРаТ «ФЕДОРІВСьКЕ»

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

«Федорівське»
2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00414368

3. Місцезнаходження 23522 Вiнницька область Шаргород-
ський район, с. Федорiвка, 
вул. Соборна, 9

4.Міжміський код, телефон та факс (04344) 28632, 28632.
5. Електронна поштова адреса fedorivske@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

fedorivske.com.ua/ 

7.Вид особливої інформації Відомості про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів

2. Текст повідомлення: 
Загальними зборами акціонерів ПраТ «Федорівське», що відбу-

лись 14.04.2017 р., прийнято рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протя-
гом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення та-
ких значних правочинів:

- правочини, направлені на придбання Товариством оборотних засобів 
для здійснення господарської діяльності, включаючи паливно-мастильні 
матерiали, запаснi частини, та iнші засоби матерiально технiчного поста-
чання, енергоресурси, інше майно тощо на граничну сукупну вартість 
25000,0 тис.грн, або 54,5% до вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності

- правочини, щодо реалізації Товариством виробленої продукції на гра-
ничну сукупну вартість 40000,0 тис.грн., або 87,1% до вартості активів То-
вариства за даними останньої річної фінансової звітності

- правочини, направлені на придбання основних засобів на граничну 
сукупну вартість 23000,0 тис.грн., або 50,1% до вартості активів Товари-
ства за даними останньої річної фінансової звітності

- правочини, направлені на отримання с/г послуг на граничну сукупну 
вартість 23000,0 тис.грн., або 50,1% до вартості активів Товариства за да-
ними останньої річної фінансової звітності

Гранична сукупність вартості правочинів становить 111000,0 тис.грн. 
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 45898,4 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості пра-
вочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінан-
сової звітності – 241,8 %.

Загальна кількість голосуючих акцій, відповідно переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 24 годи-
ну 10.04.2017 року - 3734496 голосів

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 3734496 голосів . Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення - 3734496 голосів

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

3. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством України:

Директор _______________ Токан Сергій Васильович.
          / підпис МП /

Річна інформація емітента 
цінних паперів за 2016 рік, 

приватного акціонерного товариства
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО 
«СєВєРОДОНЕЦьКий 
МІСьКМОЛОКОЗаВОД», 
00444790, 93400 Луганська область 
м. Сєвєродонецьк вул. Заводська, 1, 
0645700190

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

14.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформа-
цію

http://atzvіt.com.
ua/00444790/

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

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

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО 
«КОРПОРаЦiЯ 
«iНТЕРаГРОСиСТЕМа», 
24839440, Чернігівська обл., 
Менський р-н, 15600, м. Мена, 
вул. Гастело, 4 (04644) 21583,

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

09.04.2017

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

http://179001.ui.ua/

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

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «ХМЕЛь-
НиЦьКа МаКаРОННа 
ФаБРиКа», код 00380511, 
вул. Я.Галана, буд. 7, м.Хмельниць-
кий, 29000, т.:(0382) 789267

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

12.04.2017

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

00380511.infosite.com.ua

Голова правління  Корнійчук І.В.

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Унiверситет вiйськових мистецтв"
2. Код за ЄДРПОУ 01004905
3. Місцезнаходження 49000 м.Днiпро пр. Дмитра Яворниць-

кого, буд. 60, оф. 514
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 744-13-37 (056) 370-36-50
5. Електронна поштова адреса dygil@privat-online.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://01004905.smida.gov.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства 

рiшення про виплату дивiдендiв: 13.04.2076р. Дата складення перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: станом на 03.05.2017р. 
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загаль-
них зборiв (грн): 313418,63. Строк виплати дивiдендiв: з 15.05.2017р. по 
13.10. 2017 р.

Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок випла-
ти дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв кожному акцiонеру шляхом 
перерахування грошових коштiв на банкiвськi рахунки акцiонерiв 
здiйснюється протягом перiоду з 15.05.2017р. по 13.10. 2017 р.

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

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

2. Найменування посади Дягiль Євгенiй Григорович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.14
(дата)

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО “УНiВЕРСиТЕТ ВiйСьКОВиХ МиСТЕЦТВ”
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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: Публiчне акцiонерне товариство 
«Херсонська теплоелектроцентраль»

2. Код за ЄДРПОУ: 00131771
3. Місцезнаходження: 73036, Херсон, Бериславське шосе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0552352456 0552352442
5. Електронна поштова адреса: data@tec.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: tec.ks.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. Текст повідомлення

На рiчних загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 12.04.2017 року, 
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а саме, 
укладення:договорiв Товариства на постачання природного газу на осiнньо-
зимовий перiод 2017-2018 рокiв, що вчинятимуться Товариством протягом 
року з моменту прийняття цього рiшення та пiдписуватимуться посадовою 
особою вiдповiдно до Статуту та виданої довiреностi, гранична сукупна 
вартiсть яких не перевищуватиме 500 млн. грн.

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

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

Генеральний директор Педченко Богдан Антонович, 14.04.2017 р.
(дата)

ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ХЕРСОНСьКа ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРаЛь»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТО-
ВаРиСТВО «РiВНЕНСьКий ЦЕНТРаЛьНий УНiВЕР-
МаГ» 2. Код за ЄДРПОУ – 01561924; 3. Місцезнаходження - 33028, місто 
Рівне, вул. Соборна, буд. 17; 4. Міжміський код, телефон та факс - (0362) 
63-35-19, (0362) 63-35-19; 5. Електронна поштова адреса - galina.popovich@
eko.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації - www.rcum.pat.ua; 7. Вид осо-
бливої інформації - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

ii. Текст повідомлення
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

прийнято на загальних зборах акціонерів 12.04.2017 року (протокол № 1 від 
12.04.2017 року). Відповідним рішенням загальних зборів надано попередню 
згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про-
тягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме договорів, що сто-
суються розпорядження належним Товариству нерухомим майном, зокрема 

застави/іпотеки з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочи-
нів не перевищує 100000000 грн. Надано повноваження на укладення (підпи-
сання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одно-
го року з дати прийняття цього рішення, за узгодженням з Наглядовою радою 
- Генеральному директору Товариства Олійнику Олександру Івановичу або у 
випадку його відсутності уповноваженій ним особі. Гранична сукупність вар-
тості правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 32909 тис. грн; Співвідношення граничної су-
купності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 303,86824%; Загальна кількість голо-
суючих акцій: 424559; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі 
у загальних зборах: 410931; Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення: 410931; Кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «проти» прийняття рішення: немає .

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

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

Генеральний директор Олійник Олександр Іванович. 12.04.2017 року.

Особлива інформація емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «ПЛаСКЕ»

2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента: 65001 м. Одеса вул. Академіка Забо-

лотного, 12
4. Код за ЄДРПОУ: 30202681
5. Міжміський код та телефон, факс: (048) 7288288 (048) 7385375
6. Електронна поштова адреса: 30202681
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 10.04.2017; Найменування уповноваженого орга-
ну, що його прийняв: Загальні Збори Акціонерів; Відомості щодо право-
чинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: вчинення значних право-
чинів від імені Організації щодо укладання господарських договорів 
(угод), предметом яких є надання та/або отримання транспортно-
експедиторських послуг (робіт) зі споживачами та постачальниками 
таких послуг (робіт) (резидентами та нерезидентами України); Ринкова 
вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена 
на дату прийняття рішення: не перевищує 40000 тис. грн.; Гранична 
сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн; Вартість активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності: 40456 тис. грн; 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках): 98,87285%; Загальна кількість голосуючих акцій: 70; Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 70; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
70; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення: 0.

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

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

Генеральний директор Хачатурян а.Р., 11.04.2017 р. 

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

тю) емітента 
i. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «ЕНЕРГІЯ – ІНВЕСТ»

Код за ЄДРПОУ: 24220539
Місцезнаходження: 03055, м. Київ, провулок Тбіліський, 4/10
Міжміський код, телефон та факс: (044) 236-21-78
Електронна поштова адреса: gll@ukrpromproekt.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://energia-invest.emit.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГІЯ – ІН-
ВЕСТ» (Протокол №42 від 12.04.2017р.) (надалі – Товариство) відбулися 
наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено. Генеральний директор – Єлегіна Людмила Василівна (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
12.04.2017р. у зв’язку із поданою заявою про звільнення за власним ба-
жанням та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №42 
від 12.04.2017р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Від-
сутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебува-
ла на посаді з 29.04.2014р. по 12.04.2017р.

Призначено. Генеральний директор – Бобко Віталій Миколайович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
13.04.2017р. у зв’язку із звільненим Генерального директора та на підста-
ві рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №42 від 12.04.2017р.). 
Строк, на який призначено особу – до припинення повноважень. Часткою 
в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість 
за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п’яти років: з 02.03.2015 року водій ДП «УкрНТІ «Промтех-
нологія».

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

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

Генеральний директор Бобко Віталій Миколайович, 13.04.2017р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №73, 18 квітня 2017 р. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
i. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «МиРОНІВСьКий ХЛІБОПРОДУКТ»

Код за ЄДРПОУ: 25412361
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миро-

нівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-00-00, 207-00-40
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.mhp.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. Текст повідомлення

12 квітня 2017 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРО-
ДУКТ» (Протокол №1 від 12.04.2017р.) (надалі – ПАТ «МХП»), було прийнято 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
Надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання фінан-

сових зобов’язань та вчинення інших правочинів, пов’язаних із наданням 
поруки.

Гранична сукупність вартості правочинів: 750 000 000 (сімсот п’ятдесят 
мільйонів) доларів СШа (по курсу НБУ на 12.04.2017 (26,8938) –  
20 170 350 000,00 грн.)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 46 727 823 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 43,17%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 3 147 217 928, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 3 145 329 295, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 3 145 292 667 та «про-
ти»: 36 628 прийняття рішення.

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

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

Голова правління Косюк Юрій Анатолійович 12.04.2017р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
i. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «ВиШНІВСьКЕ СПЕЦІаЛІЗОВаНЕ 
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛьНЕ УПРаВЛІННЯ»

Код за ЄДРПОУ: 19405366
Місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  

м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 34
Міжміський код, телефон та факс: (067) 575-61-20
Електронна поштова адреса: 19405366@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://19405366.infosite.com.ua/ 
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВСРБУ» (Прото-
кол №1/2017 від 12.04.2017р.) (надалі – Товариство) відбулися наступні 
зміни складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Ревізор – Зайченко Ярослав Вікторович (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.04.2017р. у 
зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів 
акціонерів (Протокол №1/2017 від 12.04.2017р.). Частка, якою володіє в статут-
ному капіталі емітента: 4,548604% Відсутня непогашена судимість за корисли-
ві та посадові злочини. Перебував на посаді з 25.06.2016р. по 12.04.2017р.

Обрано. Ревізор – Вакуленко Оксана Миколаївна (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.04.2017р. у зв’язку із 
організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акці-
онерів (Протокол №1/2017 від 12.04.2017р.). Строк, на який призначено 
особу – до дати проведення чергових річних Загальних зборів. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість 
за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п'яти років: ТОВ «Українська енергетична компанія» 2012-
2016рр. начальник кошторисного відділу.

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

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

Голова правління Козирев Микола Юрійович, 12.04.2017р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
i. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»

Код за ЄДРПОУ: 32547211
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миро-

нівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (04343) 61-381
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://32547211.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. Текст повідомлення

12 квітня 2017 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (Про-
токол №3 від 12.04.2017р.) (надалі – ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»), було при-
йнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
Надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання фінан-

сових зобов’язань та вчинення інших правочинів, пов’язаних із наданням 
поруки.

Гранична сукупність вартості правочинів: 750 000 000 (сімсот п’ятдесят 
мільйонів) доларів СШа (по курсу НБУ на 12.04.2017 (26,8938) –  
20 170 350 000,00 грн.)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 5 833 236 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 345,78%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 317 152 000, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 317 152 000, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 317 152 000 та «проти»:  
0 прийняття рішення.

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

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

Директор Онука Володимир Володимирович 13.04.2017р.

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів 

ПРиВаТНОГО аКЦІОНЕРНОГО 
ТОВаРиСТВа аДМІНІСТРаТОРа 
ПЕНСІйНиХ ФОНДІВ КОМПаНІЇ З 

УПРаВЛІННЯ аКТиВаМи «єВРОПЕйСьКІ 
ПРОМиСЛОВІ ІНВЕСТиЦІЇ»

«28» квітня 2017р. з 11.00 до 12.00 за адресою фактичного розміщення 
Товариства: м. Київ, вул. Постова, буд. 56 відбудуться річні загальні збори 
акціонерів, реєстрація акціонерів проводиться з 10.30 до 11.00. Питання 
порядку денного: 1. Про обрання членів Лічильної комісії.2. Про затвер-
дження звіту Правління за 2016 рік.3. Про затвердження звіту Наглядової 
ради за 2016 рік.4. Про затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. 
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.6. Про розподіл 
прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. З матеріалами акціонери змо-
жуть ознайомитись на сайті Товариства http://32159455.smida.gov.ua/ , або 
безпосередньо у робочі дні за адресою фактичного розміщення Товари-
ства з 9.00 до 18.00, т.р. (044) 331-71-02.

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

Найменування показника Період
2015р. 2016р.

Усього активів 13815 13813
Нематеріальні активи (первісна вартість) 4 1
Основні засоби (первісна вартість) 6 0
Поточні фінансові інвестиції 13803 3672
Сумарна дебіторська заборгованість 2 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 0
Нерозподілений прибуток -13898 -13917
Власний капітал 13798 3644
Статутний капітал 17561 17561
Поточні зобов’язання 17 30
Чистий прибуток (збиток) 0 -19
Сукупний дохід -1 -10154
Середньорічна кількість акцій (шт.) 70242004 70242004
Штатна чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

5 1
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
i. Основні відомості про емітента.

1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «МД Груп», код за ЄДРПОУ 31991010, місцезнаходження 
01013, м. Київ, Промислова, буд. 4/7, міжміський код та телефон емітента 
044 4965480.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 13 квітня 2017 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.mdgkr.com.ua.

4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансо-
вої звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фір-
ма «Наталія», код за ЄДРПОУ 33253896.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів  90107  89970

Основні засоби (за залишковою вартістю)  339  428
Довгострокові фінансові інвестиції  6502  6502
Запаси  129  129
Сумарна дебіторська заборгованість  25919  26554
Грошові кошти та їх еквіваленти  1050  220
Власний капітал  61769  61162
Статутний капітал  1066  1066
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  60437  59830
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забезпечення  28338  28808
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

 --  -- 

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

 --  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  --  -- 
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періо-
ду 

загальна номінальна 
вартість 

-- -- 

у відсотках від статутного 
капіталу 

-- -- 

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

-- -- 

Директор ____________ Кондратов Андрiй Володимирович

ТОВаРиСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВiДПОВiДаЛьНiСТЮ 
«МД ГРУП»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Фа-

брика Мрiя», код за ЄДРПОУ 13550386, місцезнаходження 12415 Жито-

мирська обл., Житомирський р-н, с. Iванiвка, вул. Островського, буд. 171-А, 
міжміський код та телефон емітента 0412 496060.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії13.04.2017 року.

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

Директор ___________________Романюк Ю.А.

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ФаБРиКа МРiЯ»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщен-
ня цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які 
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акцiонерне товариство адмiнiстратор пенсiйних фондiв компанiя з 
управлiння активами «Європейськi промисловi iнвестицiї», 32159455, м. Київ , 
Солом»янський, 03061, м. Київ, вул. Постова, 56 (050) 374-61-34,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://32159455.smida.gov.ua/

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО аДМiНiСТРаТОР ПЕНСiйНиХ ФОНДiВ КОМПаНiЯ З УПРаВЛiННЯ 
аКТиВаМи «єВРОПЕйСьКi ПРОМиСЛОВi iНВЕСТиЦiЇ»

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «аКЦІО-
НЕРНа КОМПаНІЯ «КиЇВВОДОКаНаЛ» (місцезнаходжен-
ня: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька 1-А) повідомляє про доповнення по-
рядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 
2017 року за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а (приміщення акто-
вої зали ПаТ «аК «Київводоканал»), початок зборів об 11 годині, на-
ступними питаннями:

11. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на 
приватне акціонерне товариство. 12. Про зміну найменування Товариства.

13. Про внесення (затвердження) змін та доповнень до Статуту Товари-
ства шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку зі зміною типу та 
найменування Товариства та приведення у відповідність із змінами в зако-
нодавстві України. 14. Про внесення (затвердження) змін та доповнень до 
положень Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про На-
глядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію 
Товариства шляхом викладення положень у новій редакції у зв’язку зі змі-
ною найменування Товариства та приведення у відповідність із змінами в 
законодавстві України.

Річна інформація емітента ПРаТ «ПаТП 1662» 
за 2016 рік

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Полтавське автотранспортне пiдприємство 1662», 01350305, 

Полтавська обл., 36014, м.Полтава, вул.Харчовикiв, 13, 0532-67-81-55. 
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2017р. 3.Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://01350305.smida.gov.ua.

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ПОЛТаВСьКЕ аВТОТРаНСПОРТНЕ ПiДПРиєМСТВО 1662»

Річна інформація 
емітента цінних паперів 

за 2016 р.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«НАЦIОНАЛЬНА ГОМЕОПАТИЧНА СПIЛКА», 

24372746, м. Київ, 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 76-78. 
(044)  486-22-51

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.nhu-apteka.com/news/news5.htm

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «НаЦiОНаЛьНа ГОМЕОПаТиЧНа СПiЛКа»
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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування, ЄДРПОУ, 

місцезнаходження, тел.: ПУБЛІЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВа-
РиСТВО «ДРУжБа - ВМ», 00414262, вул. Шевченка, 74,  
с.Шура Копiївська, Тульчинський р-н, Вінницька обл., 23622,  
(04335) 44-7-92. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: http://atdrugba.com.ua. 4. Найменування, ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська 
фiрма «Світлана-аудит», 21326993.

5. Інформація про загальні збори: 02.04.2016, річні. Порядок денний: 
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - 
ВМ» (далі - Товариство). 2.Затвердження порядку проведення загальних 
зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт директора про результати фінансо-
во- господарської діяльності Товариства за 2015 р.та перспективи діяль-
ності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирек-
тора Товариства. 4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 5. Звіт Наглядо-
вої ради за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту На-
глядової ради. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2015 р. 7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності 
за 2015  р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2016 рік. Про 
порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2015 р.8. Обрання 
аудитора Товариства. 9.Про списання непридатних для використання 
основних засобів.

Питання порядку денного затверджено Наглядовою радою (протокол 
№ 1 від 22.02.2016 р.). Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань 
порядку денного, не було. Всі питання порядку денного розглянуті повністю 
і по всім питанням одноголосно прийняті відповідні рішення. Результати 
розгляду: Пит. 1. Обрано лічильну комісію в складі 3 осіб: Ященко В.П. - 
голова лічильної комісії; Богач П.П., Бойко О.В. - члени лічильної комісії. 
Пит. 2.Затверджено порядок проведення роботи зборів акціонерів: Допо-
відачам надавати -до 15 хв. Час для відповідей на питання - до 10 хв. Пит. 
3. Роботу директора в 2015 році визнати задовільною та такою, що відпо-
відає меті та напрямкам діяльності товариства. Звіт затвердити. Пит.  
4. Роботу Ревізійної комісії в 2015 році визнати задовільною та такою, що 
відповідає меті та напрямкам діяльності товариства. Звіт і висновки Реві-
зійної комісії затвердити. Пит. 5. Роботу Наглядової ради в 2015 році ви-
знати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності 
Товариства. Звіт затвердити. Пит. 6. Затверджено річний звіт, в тому числі 
баланс, ПАТ «Дружба-ВМ» за 2015 рік. Пит. 7. Затверджено наступний 
порядок розподілу прибутків ПАТ «Дружба - ВМ» за 2015 рік: прибутки, 
отримані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік 
направити на будівництво фруктосховища; фонд виплати дивідендів не 
формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Пит. 8. Затвер-
дити аудитора Товариства - приватну аудиторську фірму «Світлана-
аудит» (ЄДРПОУ 21326993). Пит. 9. Списати непридатні для використан-
ня основні балансовою вартістю 182530 грн. Позачергові збори в звітному 
році не скликались.

6. Інформація про дивіденди: За звітний період дивіденди не нарахову-
вались і не виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 140698 118710
Основні засоби (за залишковою вартістю) 44568 40615
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 24153 18150
Сумарна дебіторська заборгованість 7257 10825
Грошові кошти та їх еквіваленти 8572 19017
Власний капітал 134737 117422
Статутний капітал 1293 1293
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 109368 92053
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 5961 1288
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

3,4045 5,4093

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

3,4045 5,4093

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5173987 5173987
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

 ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«БУДДЕТаЛь 1» 

(код за ЄДРПОУ 21209336, місцезнаходження: 61106, м. Харків, 
вул.  Плиткова, 12)

повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться

«18» травня 2017 р. о 12.00 за адресою: 
м. Харків, вул. Плиткова, 12, адміністративна будівля, кімн. № 1.
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 11.00 до 11.45 за адресою 

проведення загальних зборів.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

(ПЕРЕЛІК ПиТаНь, ЩО ВиНОСЯТьСЯ На ГОЛОСУВаННЯ):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

голосування.
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту.

6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту. 

7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

8. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку товари-
ства за 2016 рік.

9. Відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання Ревізора Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

13.Обрання Ревізора Товариства.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 122.8 83.1
Основні засоби 4,4 1.7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,3 0.3
Сумарна дебіторська заборгованість 106.9  74.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 11.2 7.1
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 9,0 9.0
Статутний капітал 95,8 95.8
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 154.7 152.5
Чистий прибуток (збиток) -128.4 -174.2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 383329 383329
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

122.8 83.1

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

4,4 1.7

Перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, 
буде складено станом на 24 годину 12 травня 2017 року. Порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери 
можуть звертатися за адресою: м.Харків, вул. Плиткова, 12, адміні-
стративна будівля, кімн. №1 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 
год. Документи надаються акціонеру ПрАТ «БУДДЕТАЛЬ 1» та/або його 
представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, 
отриманого АТ не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайом-
лення. В день проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «БУДДЕ-
ТАЛЬ 1» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в 
місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами Аксьонов О.В.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - довіреність, оформле-
ну згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.

Телефон для довідок: (0572) 93-11-77, 050-915-15-96 Наглядова рада 
ПраТ «БУДДЕТаЛь 1»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство «Агентство по 
рефiнансуванню житлових 
кредитiв» 

2. Код за ЄДРПОУ 38040228
3. Місцезнаходження 01033 Киїiв вул. Саксаганського, 

77
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 281-23-36 (044) 281-23-36

5. Електронна поштова 
адреса

office@re-finance.com.ua

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

www.re-finance.com.ua

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

ii. Текст повідомлення.
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» від 

17.06.2016р. (протокол №2 від 17.06.2016р.) припинено повноваження Ре-
візійної комісії ПАТ «АРЖК» у повному складі у зв’язку з із закінченням 
строку на який її було обрано та з обранням нового складу ревізійної комі-
сії, а саме:

1. Припинено повноваження: Голови Ревізійної комісії Панасюка Олега 
Броніславовича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, пере-
бував на посаді 3 роки. непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має; Члена Ревізійної комісії Хоменко Людмили Олексіївни, зго-
ди на розкриття паспортних даних не надавала, акціями ПАТ «АРЖК» не 
володіє, перебувала на посаді 3 роки. непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Члена Ревізійної комісії Бондаренка Володи-
мира Володимировича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, 

акціями ПАТ «АРЖК» не володіє, перебував на посаді 3 роки. непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.Відповідно до запропонованих акціонерами ПАТ «АРЖК» канди-
датур, шляхом кумулятивного голосування обрано склад Ревізійної 
комісії ПАТ «АРЖК», а саме: Голову Ревізійної комісії Панасюка Олега 
Броніславовича, протягом останніх п’яти років обіймав посади в  
АТ «Укрексімбанк»: заступник начальника Управління внутрішнього 
аудиту-начальник відділу внутрішнього аудиту, заступник начальника 
Управління внутрішнього аудиту; Члена Ревізійної комісії Бондаренка 
Володимира Володимировича, протягом останніх п’яти років обіймав 
посади в АТ «Ощадбанк»: начальник управління планування, аналізу 
та підтримки роздрібного бізнесу департаменту роздрібного бізнесу, 
начальник управління планування та аналізу роздрібного бізнесу де-
партаменту роздрібного бізнесу, начальник управління планування, 
аналізу та підтримки роздробного бізнесу департаменту роздрібного 
бізнесу; Члена Ревізійної комісії ПАТ Бєляєва Павла Анатолійовича, 
протягом останніх п’яти років обіймав посади в ПАТ АБ «УКРГАЗ-
БАНК»: головний економіст відділу формування акціонерного капіталу 
Управління адміністрування акціонерного капіталу Департаменту ін-
вестиційної діяльності та акціонерного капіталу, головний економіст 
відділу управління іпотечним покриттям, заступник начальника відділу 
управління іпотечним покриттям, в.о. начальника відділу управління 
іпотечним покриттям. Обрані до складу Ревізійної комісії фізичні особи 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, зго-
ди на розкриття паспортних даних не надавали не володіють акціями 
ПАТ «АРЖК». Склад Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК» обирається термі-
ном на 3 роки.

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 Волков С.С.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.13
(дата)

ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«аГЕНТСТВО ПО РЕФiНаНСУВаННЮ жиТЛОВиХ КРЕДиТiВ»

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ». 2.Код за 
ЄДРПОУ: 00292333. 3.Місцезнаходження: 69014, м.Запоріжжя,  
вул. М.Краснова, 12-а. 4.Міжміський код, телефон та факс:  
(0612) 65-31-55, (0612) 65-31-55. 5. Електронна поштова адреса: 
marinaem@zpnerudprom.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://00292333.smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації або інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій

ii. Текст повідомлення
14.04.17р. Товариством вiд ПАТ «Національний депозитарій Украї-

ни» був отриман Перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства станом на 11.04.17р.
(вих.№133176зв.) Товариству стало відомо, що пакет власника акцiй 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ФIНТЕХНОЛОГIЇ» (Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий 
iнвестицiйний фонд «КОНЦЕПТ») (мiсцезнаходження: 50002, 
Днiпропетровська обл., Криворiзький р-н, м. Кривий Рiг, вул.Кобилян-
ського, 219, код за ЄДРПОУ 33874456, реєстрацiйний код за ЄДРIСI 
2331336) зменьшився на 26,601% загальної кiлькостi акцiй, на 
14074092шт. Розмiр частки акцiонера до змiни власникiв акцiй 29,2457%, 
пiсля змiни 2,6447% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загаль-
ної кiлькостi голосуючих акцiй до змiни власникiв акцiй 29,2896%, пiсля 
змiни 2,6486%. Кiлькiсть акцiй до змiни 15473325шт., пiсля змiни 
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 
1399233шт.

Товариству стало відомо, що пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Компанiя з управлiння актива-

ми «Iнвестицiйний дiм «МЕГАПОЛИС» (Пайовий венчурний не 
диверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд «МЕГАПОЛIС-
IНВЕСТ») (мiсцезнаходження: 04070, м.Київ, вул.Почайнинська, 
буд.38, код за ЄДРПОУ 35690099, реєстрацiйний код за ЄДРIСI 
2331389) збільшився на 0,1249% загальної кiлькостi акцiй, на 66076шт. 
Розмiр частки акцiонера до змiни власникiв акцiй 22,7936%, пiсля 
змiни 22,9185% в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй до змiни власникiв акцiй 22,8278%, пiсля 
змiни 22,9529%. Кiлькiсть акцiй до змiни 12059663шт., пiсля змiни 
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 
12125739шт.

Товариству стало відомо, що пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ» 
(мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, буд. 5/10, код за 
ЄДРПОУ 24747790) - без змін. Розмiр частки акцiонера 10,1757% в за-
гальної кiлькостi акцiй; 10,191% в загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 
Кiлькiсть акцiй 5383763шт.

Товариству стало відомо, що пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНТЕХНОЛОГIЇ»(Пайовий 
венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд «ЕН-
ТЕРПРАЙЗ») (мiсцезнаходження: 50002, Днiпропетровська обл., 
Криворiзький р-н, м. Кривий Рiг, вул. Кобилянського, 219, код за 
ЄДРПОУ 33874456, реєстрацiйний код за ЄДРIСI 23300039) змень-
шився на 0,0181% загальної кiлькостi акцiй, на 9607шт. Розмiр част-
ки акцiонера до змiни власникiв акцiй 11,271%, пiсля змiни 11,2529% 
в загальної кiлькостi акцiй. Розмiр частки в загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй до змiни власникiв акцiй 11,2879%, пiсля змiни 
11,2697%. Кiлькiсть акцiй власникiв акцiй 5963269шт., пiсля змiни 
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 
акцiй 5953662шт.

iii. Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2.Голова правління Верховський С. С. 
14.04.2017

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ЗаПОРІжНЕРУДПРОМ»
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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 "УКРаЇН-
СьКа ЗаЛiЗНиЦЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 40075815
3. Місцезнаходження 03150 м. Київ вул. Тверська, 5
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 465-11-53 (044) 465-32-45
5. Електронна поштова адреса jscuz@uz.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.uz.gov.ua

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

ii. Текст повідомлення
Правлiнням ПАТ «Укрзалiзниця» 12.04.2017 прийнято рiшення про ство-

рення фiлiї «Центр дiагностики залiзничної iнфраструктури» Публiчного 
акцiонерного товариства «Українська залiзниця», мiсцезнаходження: 03115, 
м. Київ, Святошинський район, вул. Святошинська, 13.

Мета створення фiлiї «Центр дiагностики залiзничної 
iнфраструктури»:

– пiдвищення операцiйної ефективностi структурних пiдроздiлiв 
ПАТ  «Укрзалiзниця», що обслуговують залiзничну iнфраструктуру;

– централiзацiя управлiння засобами дiагностики iнфраструктури;
– комплексна дiагностика iнфраструктури та вiддалений монiторинг.
Основнi функцiї фiлiї «Центр дiагностики залiзничної 

iнфраструктури»:
– обстеження та визначення технiчного стану залiзничних колiй;
– перевiрка параметрiв автоматичної локомотивної сигналiзацiї, ме-

реж поїзного радiозв’язку та засобiв контролю технiчного стану рухомого 
складу пiд час руху поїздiв;

– дiагностика i випробування контактної мережi та високовольтного об-
ладнання, iнших об’єктiв iнфраструктури;

– експлуатацiя та ремонт засобiв вимiрювальної технiки та випробу-
вального обладнання;

– забезпечення ефективного функцiонування та розвитку виробничо-
технологiчного комплексу залiзничного транспорту загального користу-
вання.

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 Бужор Олександр Якович
Член правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.13
(дата)

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "Унiверситет вiйськових 
мистецтв"

2. Код за ЄДРПОУ 01004905
3. Місцезнаходження 49000 м.Днiпро пр. Дмитра 

Яворницького, буд. 60, оф. 514
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 744-13-37 (056) 370-36-50
5. Електронна поштова адреса dygil@privat-online.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://01004905.smida.gov.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Припинено повноваження Ревiзора Шандиби Павла Павловича (згоди 

на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi рiшення загальних 
зборiв акцiонерного товариства (Протокол № 37 вiд 13.04. 2017 р.), згiдно 
зi Статутом Товариства, Положенням про Ревiзора i договором вiд 

21.03.2017р. - закiнчення строку повноважень. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Цiй особi не належить пакет акцiй емiтента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi 
перебував з 21.03.2017р.

Обрано Ревiзором Шандибу Павла Павловича (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерного 
товариства ( Протокол № 37 вiд 13.04. 2017 р.). Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Цiй особi не належить пакет акцiй емiтента. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальника вiддiлу 
Днiпропетровської обласної ради (2010-2013р.р.), з 2013 року заступника 
директора КП «Головний iнформацiйно-комунiкацiйний i науково-
виробничий центр Днiпропетровської обласної ради» . Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень до 
наступних чергових загальних зборiв акцiонерного 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 Дягiль Євгенiй Григорович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.14
(дата)

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
“УНiВЕРСиТЕТ ВiйСьКОВиХ МиСТЕЦТВ”

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ 

ТОВаРиСТВО 
"УНiВЕРСиТЕТ 
ВiйСьКОВиХ МиСТЕЦТВ"

2. Код за ЄДРПОУ 01004905
3. Місцезнаходження 49000 м.Днiпро пр. Дмитра Явор-

ницького, буд. 60, оф. 514
4. Міжміський код, телефон та факс 056 744-13-37 056 370-36-50
5. Електронна поштова адреса dygil@privat-online.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://01004905.smida.gov.ua/

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

ii. Текст повідомлення
13.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Унiверситет 

вiйськових мистецтв» (протокол № 37 вiд 13.04.2017р.) прийнято рiшення 
про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом року з моменту ухвалення цього рiшення, 
а саме такi правочини: з надання в оренду нежитлових примiщень, якщо 
сума правочину бiльше 10 % вартостi активiв за даними рiчної фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк; з розмiщення вiльних грошових коштiв на депозитних 
рахунках банкiвських установ, якщо сума правочину бiльше 10 % вартостi 
активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк; з продажу майна 
товариства, якщо вартiсть майна, що є предметом правочину, бiльше 10% 
вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016рiк; з купiвлi 
майна, якщо вартiсть майна, що є предметом правочину, бiльше 10% 
вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016рiк. Гранична 
сукупнiсть вартостi правочинiв не може становити бiльше 60 000 тис. грн.

Вартiсть активiв ПрАТ «Унiверситет вiйськових мистецтв» за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 6769 тис. грн.Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
886,39%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 346 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 277 шт. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 277 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Дягiль Євгенiй Григорович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.14
(дата)
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВа-
РиСТВО "МиРГОРОДСьКий 
ЗаВОД МiНЕРаЛьНиХ ВОД" , код 
00382651, Полтавська обл., Миргородський 
р-н., 37600, м. Миргород, вул. Мiнзаводська, 
буд.1, тел. (05355) 4-36-74

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

14.04.2017

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

http://www.mzmv.com.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Український корпоратив-
ний аудит" , 33620564 Т

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

Чергові загальні збори акціонерів 
08.04.2016 року
Перелiк питань порядку денного, що розгля-
далися на загальних зборах: 1. Про затвер-
дження кiлькiсного складу та обрання членiв 
лiчильної комiсiї. 2. Про обрання голови за-
гальних зборiв та секретаря загальних зборiв. 
3. Про затвердження регламенту роботи за-
гальних зборiв акцiонерiв та затвердження по-
рядку голосування на загальних зборах.  
4. Звiт генерального директора Товариства 
про пiдсумки фiнансово – господарської 
дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Гене-
рального директора Товариства. 5. Звiт 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї 
Товариства . 6. Звiт Наглядової ради Товари-
ства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради 
Товариства. 7. Затвердження фiнансового 
рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 8. Про 
розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 
2015 рiк. 9. Про затвердження списання осно-
вних засобiв Товариства. 10. Про внесення 
змiн до Статуту Товариства, що стосуються 
приведення його у вiдповiднiсть до дiючого 
законодавства щодо захисту прав iнвесторiв, 
шляхом затвердження Статуту Товариства у 
новiй редакцiї. 11. Про припинення повнова-
жень членiв Наглядової ради Товариства.  
12. Про обрання членiв Наглядової ради То-
вариства. 13. Про припинення повноважень 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Про 
обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
15. Про укладення договору оренди тран-
спортного засобу. 16. Про укладення договорiв 
поставки товарно-матерiальних цiнностей.  
17. Про припинення повноважень членiв 
лiчильної комiсiї.

По всiм питаннням порядку денного рiшення 
прийнятi - "ЗА" 100% голосiв, окрiм питання 
№8 порядку денного по якому рiшення не 
прийняте - "ПРОТИ" 100% голосів. Пропозицiї 
до перелiку питань порядку денного не 
надходили.
Позачергові загальні збори акціонерів 
29.07.2016 року
Перелiк питань порядку денного, що 
розглядалися на загальних зборах акцiонерiв: 
1. Про затвердження кiлькiсного складу та 
обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про 
обрання голови загальних зборiв та 
секретаря загальних зборiв. 3. Про затвер-
дження регламенту роботи загальних зборiв 
акцiонерiв та затвердження порядку 
голосування на загальних зборах. 4. Про 
надання згоди на вчинення значного 
правочину та правочину, щодо вчинення 
якого є заiнтересованiсть, а саме: укладення 
договору купiвлi-продажу комплектної лiнiї 
розливу (бутелювання) мiнеральної води у 
пляшки РЕТ ємнiстю 1,5 л., мiж Приватним 
акцiонерним товариством «Iндустрiальнi та 
дистрибуцiйнi системи» та Публiчним 
акцiонерним товариством «Миргородський 
завод мiнеральних вод». 5. Про припинення 
повноважень членiв лiчильної комiсiї.
По всiм питаннням порядку денного рiшення 
прийнятi - “ЗА” 100% голосiв. Пропозицiй до 
перелiку питань порядку денного не 
надходило. Iнiцiювала проведення загальних 
зборiв Наглядова рада Товариства.

6. Інформація про дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 274414 242392
Основні засоби (за залишковою вартістю) 152114 106350
Довгострокові фінансові інвестиції 312 312
Запаси 27167 25380
Сумарна дебіторська заборгованість 80887 95584
Грошові кошти та їх еквіваленти 663 857
Власний капітал 252806 230467
Статутний капітал 21474 21474
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

224442 202103

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 145
Поточні зобов'язання і забезпечення 21608 11925
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

10.92 15.54

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

10.92 15.54

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2045145 2045145
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Унiверситет вiйськових мистецтв", 01004905 
, Дніпропетровська Шевченкiвський, 49000, 
м.Днiпро, проспект Дмитра Яворницького, 
60, оф.514 (056) 744-13-37

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

14.04.2017

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

http://01004905.smida.gov.ua/
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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 «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕР-

ГО»
2. Код за ЄДРПОУ 
00131564
3. Місцезнаходження 
76014 м. Івано-Франківськ вул. Індустріальна, 34
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0342) 52 05 27 (0342) 53 39 38
5. Електронна поштова адреса 
Mariya.Romaniuk@oe.if.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.oe.if.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) прийнято рішення про припинення повноважень Голо-
ви Наглядової ради Сагури Олександра Вікторовича у зв’язку із закінчен-
ням строку повноважень відповідно до Статуту Емітента. Строк 
перебування на посаді — 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надав. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000096492%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00000096492%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) прийнято рішення про припинення повноважень чле-
на Наглядової ради Троїцької Тамари Миколаївни у зв’язку із закінченням 
строку повноважень відповідно до Статуту Емітента.  Строк перебування 
на посаді — 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000096492%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0,00000096492%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) прийнято рішення про припинення повноважень чле-
на Наглядової ради Овчиннікової Марини Вікторівни у зв’язку із закінчен-
ням строку повноважень відповідно до Статуту Емітента. Строк 
перебування на посаді — 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надала. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000289476%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00000289476%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) прийнято рішення про припинення повноважень чле-
на Наглядової ради Осіпової Ольги Юріївни у зв’язку із закінченням строку 
повноважень відповідно до Статуту Емітента. Строк перебування на посаді 
— 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,0000048246%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0,0000048246%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) прийнято рішення про припинення повноважень Голо-
ви Правління Бубена Олександра Олександровича у зв’язку із закінченням 
строку повноважень відповідно до Статуту Емітента. Строк перебування на 
посаді — 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,0000048246%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0,0000048246%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) прийнято рішення про припинення повноважень чле-
на Правління — Заступника Голови Правління Костюка Василя Васильови-
ча у зв’язку із закінченням строку повноважень відповідно до Статуту 
Емітента. Строк перебування на посаді — 3 роки. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надав. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,0001283344%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0001283344%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) прийнято рішення про припинення повноважень чле-
на Правління — фінансового директора Єфімова Сергія Олексійовича у 
зв’язку із закінченням строку повноважень відповідно до Статуту Емітента. 
Строк перебування на посаді — 3 роки. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надав. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає.
Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-

кол від 12.04.2017р.) прийнято рішення про припинення повноважень чле-
на Правління — заступника фінансового директора Ільницького Дениса 
Євгеновича у зв’язку із закінченням строку повноважень відповідно до Ста-
туту Емітента. Строк перебування на посаді — 3 роки. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надав. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) прийнято рішення про припинення повноважень  Го-
лови Ревізійної комісії Безуглого Олексія Юрійовича у зв’язку із закінчен-
ням строку повноважень відповідно до Статуту Емітента.  Строк 
перебування на посаді — 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надав. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0000096492%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0000096492%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) прийнято рішення про припинення повноважень чле-
на Ревізійної комісії Луцася Андрія Євгеновича  у зв’язку із закінченням 
строку повноважень відповідно до Статуту Емітента. Строк перебування на 
посаді — 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000096492%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0,00000096492%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) прийнято рішення про припинення повноважень чле-
на Ревізійної комісії Пазюк Наталії Василівни у зв’язку із закінченням строку 
повноважень відповідно до Статуту Емітента.  Строк перебування на по-
саді — 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,0000048246%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0,0000048246%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) Сагуру Олександра Вікторовича обрано Головою На-
глядової ради. Строк повноважень — 3 роки. Протягом останніх п’яти років 
обіймав посаду Голови Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго». 
Посадова особа є акціонером Емітента. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надав. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,00000096492%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00000096492%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) Троїцьку Тамару Миколаївну обрано членом Наглядо-
вої ради. Строк повноважень — 3 роки. Протягом останніх п’яти років обій-
мала посаду члена Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго». 
Посадова особа є акціонером Емітента. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надала. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,00000096492%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00000096492%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) Овчиннікову Марину Вікторівну обрано членом На-
глядової ради. Строк повноважень — 3 роки.  Протягом останніх п’яти років 
обіймала посади: заступник генерального директора з фінансових питань в 
комерційній компанії, член Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго». 
Посадова особа є акціонером Емітента. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надала. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,00000289476%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00000289476%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) Осіпову Ольгу Юріївну обрано членом Наглядової 
ради. Строк повноважень — 3 роки.  Протягом останніх п’яти років обійма-
ла посаду члена Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго». Посадова 
особа є акціонером Емітента. Згоди на розкриття паспортних даних не на-
дала. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0000048246%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0000048246%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) Бубена Олександра Олександровича обрано Головою 
Правління. Строк повноважень — 3 роки. Протягом останніх п’яти років 
обій мав посаду Голови Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго». Згоди на 
розкриття паспортних даних не надав. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0,0000048246%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,0000048246%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) Костюка Василя Васильовича обрано членом Прав-
ління — Заступником Голови Правління.  Строк повноважень — 3 роки. 
Протягом останніх п’яти років обіймав посаду Заступника Голови Правлін-
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ня ПАТ «Прикарпаттяобленерго». Згоди на розкриття паспортних даних не 
надав. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0001283344%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0001283344%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) Єфімова Сергія Олексійовича обрано членом Прав-
ління — фінансовим директором. Строк повноважень — 3 роки. Протягом 
останніх п’яти років обіймав посаду члена Правління — фінансового дирек-
тора ПАТ «Прикарпаттяобленерго». Згоди на розкриття паспортних даних 
не надав. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) Ільницького Дениса Євгеновича обрано членом Прав-
ління — заступником фінансового директора. Строк повноважень — 3 роки. 
Протягом останніх п’яти років обіймав посаду члена Правління — заступ-
ника фінансового директора ПАТ «Прикарпаттяобленерго».  Згоди на роз-
криття паспортних даних не надав. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) Безуглого Олексія Юрійовича обрано Головою Реві-
зійної комісії. Строк повноважень — 3 роки. Протягом останніх п’яти років 
обіймав посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «Прикарпаттяобленерго». 
Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,0000096492%. Володiє пакетом акцій емітента у 

розмірі 0,0000096492%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (протокол 
від 12.04.2017р.) Луцася Андрія Євгеновича обрано членом Ревізійної комісії. 
Строк повноважень — 3 роки.  Протягом останніх п’яти років обіймав посаду 
члена Ревізійної комісії ПАТ «Прикарпаттяобленерго». Згоди на розкриття 
паспортних даних не надав. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,00000096492%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00000096492%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (прото-
кол від 12.04.2017р.) Пазюк Наталію Василівну обрано членом Ревізійної 
комісії. Строк повноважень — 3 роки.  Протягом останніх п’яти років обі-
ймала посаду члена Ревізійної комісії ПАТ «Прикарпаттяобленерго». Згоди 
на розкриття паспортних даних не надала. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,0000048246%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,0000048246%. 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.
Голова Правління Бубен Олександр Олександрович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 14.04.2017

(дата) 

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

операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «ПОЛТаВСьКий КОМБІКОРМОВий 
ЗаВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 00952189
3. Місцезнаходження 36007, Україна, Полтавська область, м. Полта-

ва, вул. Маршала Бiрюзова, 43а
4. Міжміський код, телефон та факс 0532-610805; 0532-509150
5. Електронна поштова адреса pkz-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відомості 
про зміну типу акціонерного товариства

ii. Текст повідомлення
14.04.2017 р. відбулася державна реєстрація змін до відомостей про ПРИВАТ-

НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», 
що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — під-
приємців та громадських формувань (далі — ЄДР), а саме — зміна типу з публіч-
ного на приватне, зміна найменування та реєстрація нової редакції статуту.

Рішення про зміну типу з публічного на приватне, зміну найменування, за-
твердження нової редакції статуту прийнято річними загальними зборами акці-
онерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІ-
КОРМОВИЙ ЗАВОД» 12 квітня 2017р.Повне найменування акціонерного 
товариства до зміни — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВ-
СЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД».Повне найменування акціонерного товари-
ства після зміни — ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ 
КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД».

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

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

Директор Бражник Світлана Василівна підпис, м. п. 14.04.2017 р.

РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств,  

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

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за єДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «РЕНЕСАНС», 32556425, 01601 м. Київ вул. Бульварно-
Кудрявська, 24, (044) 585-96-55

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://jscrenaissance.com.ua 

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «РЕНЕСаНС»

До уваги акціонерів  
ПраТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського»!

В повідомленні про скликання позачергових загальних зборів акціо-
нерів Товариства, які відбудуться 16 травня 2017 року о 12.00 год. за 
адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Острів-
ська, 95, 2-й поверх, малий зал, яке було опубліковане в бюлетені «Ві-

домості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №70 
від 12.04.2017 року, була допущена технічна помилка в часі реєстрації 
акціонерів для участі позачергових загальних зборах. 

Правильним вважати, що реєстрація для участі у позачергових за-
гальних зборах Товариства відбудеться 16 травня 2017 року з 11.00 до 
11.45 за місцем проведення позачергових загальних зборів Товариства.

ПРаТ «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСьКОГО»

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

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

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

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

міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «Сумський комбікормовий завод», 00686339, Ювілейна, 1, с. Стець-
ківка, Сумський, Сумська область, 42303, Україна, 0542-693724

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 18.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію http://00686339.emitents.org

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «СУМСьКий КОМБІКОРМОВий ЗаВОД»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №73, 18 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

70

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних зборів акціонерів

Публічне акцiонерне товариство «Дарницький комбінат буді-
вельних матеріалів і конструкцій» (код за ЄДРПОУ 04012299, місцез-
находження: 02660, м. Київ, вул. С. Сагайдака, 101) повідомляє про про-
ведення річних чергових загальних зборів акціонерів (надалі — Збори), 
які призначені на 12 травня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Про-
мислова, 4, будівля побутового корпусу (літера 32). Початок зборів о 
12.00 год. Реєстрація учасників зборів відбудеться 12.05.2017 р. за міс-
цем проведення зборів, початок реєстрації о 11.00 год., закінчення реє-
страції — о 11.55 год.

ПОРЯДОК ДЕННий:
1) Обрання лічильної комісії. 
2) Обрання Голови та секретаря Зборів.
3) Про порядок та спосіб затвердження бюлетенів для голосування/

для кумулятивного голосування.
4) Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
5) Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. 
6) Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 

2016 рік. 
7) Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів: Директору, Реві-

зійної комісії, Наглядової ради за 2016 рік. 
8) Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
9) Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
10) Внесення змін до положень: про Загальні збори, про Наглядову 

раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію Товариства щляхом 
викладення їх в новій редакції.

11) Про визначення уповноваженого органу (уповноважених осіб), що 
мають право підпису на статуті та рішенні Зборів та мають право викону-
вати дії для здійснення реєстраційних дій.

12) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної звітності товариства та визначення особи, уповноваженої на під-

писання таких правочинів. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства, тис. грн.
Найменування показника 2016 рік 2015 рік
Усього активів 44260 44548
Основні засоби 4970 4081
Довгострокові фінансові інвестиції 337 337
Запаси 3919 2122
Сумарна дебіторська заборгованість 11662 16914
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 50
Нерозподілений прибуток(збиток) -141 251
Власний капітал 10951 8255
Статутний капітал 551 551
Довгострокові зобов'язання 23714 23714
Поточні зобов'язання 8593 11436
Чистий прибуток (збиток) -0,06393 0,11381
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2205473 2205473
Кількість власних акцій, викуплених протягом періо-
ду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом звітного періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 14

Акціонери під час підготовки до Зборів можуть ознайомитися з матері-
алами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
Зборів, на підставі наданого акціонером Товариству відповідного письмо-
вого запиту, у робочий час (з 9.00 до 17.00) та робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю) за місцезнаходженням Товариства: 02660, м.Київ, вул. Є. Ма-
ланюка (колишня назва — вул. С. Сагайдака), 101. Посадова особа, від-
повідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Головний бухгал-
тер Борозенець Надія Юріївна, тел.: 044-517-34-66. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 08.05.2017 р. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://05488443.pat.ua/emitents 

Наглядова рада Товариства.

ПУБЛІЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО  
«ДаРНиЦьКий КОМБІНаТ БУДІВЕЛьНиХ МаТЕРІаЛІВ І КОНСТРУКЦІй»

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

операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ 

ТОВаРиСТВО «МЛиБОР»
2. Код за ЄДРПОУ 14226133
3. Місцезнаходження вул. Елеваторна, 1, м. Чернігів, Чернігівська 

обл., 14026
4. Міжміський код, телефон та факс 0462728763
5. Електронна поштова адреса mlibor-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.mlybor.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

ii. Текст повідомлення
13.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР» прийнято рішення про зміну скла-
ду посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Мартинюка Дми-
тра Володимировича за рішенням річних загальних зборів. Посадова осо-
ба згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Володіє часткою у 
статутному капіталі емітента у розмірі 1 акції, що складає 0,0005% 
(121,00 грн.). Обіймав дану посаду з 28.04.2015 р.; непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Клімішина Сергія 
Валентиновича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа зго-
ди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою у статутному ка-
піталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 28.04.2015 р.; непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Петрова Леоніда 
Олександровича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа зго-
ди на розкриття паспортних даних не надавала. Володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента у розмірі 1 акції, що складає 0,0005% (121,00 грн.). 
Обіймав дану посаду з 28.04.2015р.; непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Мартинюка Дмитра Володи-
мировича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала. Член Наглядової ради є пред-
ставником акціонера — КОМПАНІЇ «ЮНІГРЕЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» 
(UNIGRAIN HOLDING LIMITED) (реєстраційний номер HE 250674). Володіє 
часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1 акції, що складає 
0,0005% (121,00 грн.). Особу призначено на три роки. До призначення про-
тягом останніх п’яти років займав наступні посади:, Голова Наглядової 
ради ПАТ «МЛИБОР», ЗАТ «Клуб сиру» директор фінансовий, ТОВ «Черні-
гівська індустріальна молочна компанія» директор фінансовий — директор 
департаменту перспективного розвитку та внутрішнього контролю; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Клімішина Сергія Валенти-
новича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надавала. Член Наглядової ради є представ-
ником акціонера — КОМПАНІЇ «ЮНІГРЕЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (UNIGRAIN 
HOLDING LIMITED) (реєстраційний номер HE 250674). Часткою у статутно-
му капіталі емітента не володіє. Особу призначено на три роки. До призна-
чення протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: Голова На-
глядової ради ПрАТ «Бобровицьке ХПП», , член Наглядової ради ПАТ 
«МЛИБОР», ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія» радник 
Голови Наглядової ради з юридичних питань; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Петрова Леоніда Олексан-
дровича за рішенням річних загальних зборів. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала. Член Наглядової ради є пред-
ставником акціонера — КОМПАНІЇ «ЮНІГРЕЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» 
(UNIGRAIN HOLDING LIMITED) (реєстраційний номер HE 250674). Володіє 
часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1 акції, що складає 
0,0005% (121,00 грн.). Особу призначено на три роки. До призначення про-
тягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: член Наглядової ради 
ПАТ «МЛИБОР», ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія», Ди-
ректор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має.

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

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

Директор  Хоменко О.М. підпис, м. п. 13.04.2017 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ 05391175
3. Місцезнаходження 33027 м. Рівне Київська, 110А
4. Міжміський код, телефон та факс (0362) 28-44-29 (0362) 64-31-10
5. Електронна поштова адреса reception@rvnauto.rivne.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації rivne-avto.ukravto.ua/ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ii. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 13.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збо-

ри акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилер-

ські договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до 
раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з 
ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що 
не перевищує 23 000 000,00 грн. (двадцять три мільйони гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 23000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 23000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 28850 тис. грн.;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
79,7227%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 15 287115;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 15287100;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

15287100;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
2).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 13.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збо-

ри акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилер-

ські договори поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткові 
угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів мар-
ки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною 
особою на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять міль-
йонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 10000 тис. грн;

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

ності: 28850 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 34,66205%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 15287115;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 15287100;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

15287100; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення: 0.

3).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори 
акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилер-
ські договори поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткові угоди до 
раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» 
з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, 
що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 10000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 10000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 28850 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 34,66205%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 15287115;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:15287100;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

15287100;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
4).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 13.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збо-

ри акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилер-

ські договори поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткові угоди до ра-
ніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ 
«ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не 
перевищує 82 000 000,00 грн. (вісімдесят два мільйони гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 82000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 82000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 28850 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 284,22877%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 15287115;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 15287100;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

15287100;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
5).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 13.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збо-

ри акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кре-

дитні договори з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких 
не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на 
умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 40000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 28850 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 138,64818%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 15287115;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 15287100;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

15287100;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
6).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 13.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збо-

ри акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: догово-

ри застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майно-
вого поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, 
що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 
грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою 
Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 200000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 28850 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 693,2409%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 15287115;

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «РІВНЕ-аВТО»
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Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 15287100;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
15287100;

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

7).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 
акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дого-
вори надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір 
яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) 
на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 100000 тис. грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 28850 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 346,62045%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 15287115;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 15287100;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

15287100;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 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 Хом`як В.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 13.04.2017 р.

(дата) 

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 по газопостачанню та газифікації 

«Київ облгаз»
2. Код за ЄДРПОУ: 20578072
3. Місцезнаходження: 08150 Київська обл., м. Боярка, Шевченка, 178
4. Міжміський код, телефон та факс: 04598-3-52-52 0-44-205-53-66
5. Електронна поштова адреса: maiia.reva@kvgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kv.104.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положен-
ня: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних право-
чинів

ii. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 

правочину: 12.04.2017;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціо-

нерів;
Загальними зборами акціонерів Товариство прийнято рішення схва-

лити укладення Товариством Договору транспортування природного 
газу №1512000723 від 17.12.2015 р. (надалі — «Договір»), укладеного 
між Товариством та Публічним акціонерним товариством «УКРТРАНС-
ГАЗ» (ідентифікаційний код 30019801), що укладено для забезпечення 
надання Товариством послуг з розподілу природного газу на ліцензова-
ній території обслуговування, та схвалити подальшу дію цього Догово-
ру;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 903 700 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 3 533 547 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 25,57 %;

Загальна кількість голосуючих акцій: 30 051 468;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 27 819 466;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

19 383 065;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення 0:
2).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 

правочину: 12.04.2017;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціо-

нерів;
Загальними зборами акціонерів Товариство прийнято рішення схвалити 

укладення Товариством договорів на виконання інвестиційної програми, 
затвердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до дати про-
ведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 138 600 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 3 533 547 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 3,92 %;

Загальна кількість голосуючих акцій: 30 051 468;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 27 819 466;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

19 383 065;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення 0:
iii. Підпис 

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

Голова правління  Дронов Д.С. 13.04.2017

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО ПО ГаЗОПОСТаЧаННЮ Та ГаЗиФІКаЦІЇ 
«КиЇВОБЛГаЗ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації: 
Загальні відомості: 

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Жи-
томирпромспецбуд»; Код за ЄДРПОУ: 33019799; Місцезнаходження: 10001 
м.Житомир вул. Iвана Сльоти буд.49; Міжміський код, телефон та факс: 
(0412) 36-15-47; Електронна поштова адреса: pto.zpsb@rambler.ru; Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www.promspezbyd.ho.ua; Вид особливої інформації: 
Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй

2. Текст повідомлення: 
Дату зміни емітент навести не може, так як коли відбулись зміни емітен-

та не повідомляли. Емітент 13.04.2017 р. отримав інформацію, а саме пе-
релік акціонерів від ПАТ «НДУ» , відповідно до якого відбулись такі зміни: 
пакет акцій власника Захарєнкова Романа Дмитровича став меньше 10 від-
сотків голосуючих акцій, а саме: частка у загальній кількості акцій змінила-
ся з 96.361% до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосую-

чих акцій змінилася з 96.361% до 0.000%. Пакет акцій власника Мріщука 
Андрія Олександровича став більше 10 відсотків голосуючих акцій, а саме: 
частка у загальній кількості акцій змінилася з 0.000% до 25.000%, у тому 
числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 
25.000%. 

Пакет акцій власника Мріщука Петра Олександровича став більше 
10 відсотків голосуючих акцій, а саме: частка у загальній кількості акцій 
змінилася з 0.000% до 25.000%, у тому числі частка у загальної кількості 
голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 25.000%. Пакет акцій власника 
Багатирчука Олега Олександровича став більше 10 відсотків голосуючих 
акцій, а саме: частка у загальній кількості акцій змінилася з 0.000% до 
50.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій зміни-
лася з 0.000% до 50.000%.

Генеральний директор Ольшанецький Денис Володимирович, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що він несе відповідальність згідно з законодавством. 
13.04.2017 р.

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «жиТОМиРПРОМСПЕЦБУД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
1.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО КиЇВСьКЕ 

аВТОТРаНСПОРТНЕ ПІДПРиєМСТВО 13061
2.Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне Товариство
3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05440979
4.Місце знаходження: 03022, м.Київ вул. Васильківська 24
5.Міжміський код, телефон, факс (044)377-73-36
6.Електронна поштова адреса: V.Lukashevich@avtologistika.com 
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 14.04.2017р.
2.Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято на засіданні Наглядової Ради ПАТ 
КАТП 13061 протокол № 103 від 14.04.2017р

Посадова особа Сема Дмитро Вікторович (паспорт: серія СН номер 
262942 виданий 05.10.1996 р. Залізничним РУ ГУ МВС України м.Києва), 
яка займала посаду Голова Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:з 10.05.2016
Рішення про звільнення прийнято 14.04.2017 р. на засіданні Наглядо-

вої Ради протокол № 103 від 14.04.2017р.
Посадова особа Лукашевич Валентина Дмитрівна (паспорт: серія МЕ 

номер 025118 виданий 25.06.2002 р. Голосіївським РУ ГУ МВС України у 
м.Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0007%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0007%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.04.2014р.
Рішення про звільнення прийнято 14.04.2017р. На засіданні Наглядо-

вої Ради ПАТ КАТП 13061 протокол № 103 від 14.04.2017р.
Посадова особа Рудницький Роберт Мечиславович (паспорт: серія КА 

номер 523471 виданий 01.08.1997 р. Жовтківським РВ УМВС України у 
Львівській області), який займав посаду Член Правління, звільнений.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.04.2014р.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПАТ КАТП 

13061 14.04.2017 р. протокол № 103 від 14.04.2017р..
Посадова особа Сема Дмитро Вікторович (паспорт: серія СН номер 

262942 виданий 05.10.1996 р. Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві), 
призначена на посаду Голова Правління за сумістництвом.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 16.04.2020.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ 

«Автологістика» заступник директора.Акціями Товариства не володіє.
Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової Ради ПАТ 

КАТП 13061 14.04.2017 р. № 103 від 14.04.2017р.
Посадова особа Лукашевич Валентина Дмитрівна (паспорт: серія МЕ 

номер 025118 виданий 25.06.2002 р. Голосіївським РУГУ МВС України 
м. Києва), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00075%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00075%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 16.04.2020р..
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член 

Правління ПАТ КАТП 13061,АТ КАТП 13061 Головний консультант з еконо-
мічних питань.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція

Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової Ради ПАТ 
КАТП 13061, 14.04.2017 р № 103 від 14.04.2017р..

Посадова особа Рудницький Роберт Мечиславович (паспорт: серія КА 
номер 523471 виданий 01.08.1997 р. Жовтківський РВ УМВС України 
м. Києва), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 16.04.2020р. Інші посади, які обійма-

ла особа протягом останніх п'яти років: член Правління ПАТ КАТП 13061, 
директор «Термінала Автологістика» за сумістництвом. 

Акціями Товариства не володіє
Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з зако-
нодавством.

Голова Правління ПаТ КаТП 13061  Д.В.Сема
14.04.2017

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 «РЕНЕСаНС жиТТЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 33948564
3. Місцезнаходження: 04112 м. Київ, вул. Ризька, 8-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445377522, 0445377522
5. Електронна поштова адреса: lawyer@renlife.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.renlife.com.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНЕСАНС ЖИТТЯ» (надалi 

— Товариство) отримало повiдомлення вiд акцiонера — Компанiї ІНС 
ПРОЛАЙФ ЛІМІТЕД/ «INS PROLIFE LIMITED», юридичної особи, яка ство-
рена та iснує за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер 
82465, та розташована за адресою: Спироу Куприаноу 61, СК ХАУС, П.С. 
4003, м. Лiмассол, Кiпр (далi — Компанiя) про звільнення представника 
Компанiї Ковальва Олексія В'ячеславовича з посади Члена Наглядової 
ради Товариства. Пiдстава звільнення посадової особи: вiдповiдно до п.п. 
11.4.4, п.11.4 статтi 11 Статуту Товариства. Посадова особа не є акцiонером 
Товариства. Розмiр пакета акцiй Товариства (у вiдсотках), яким володiє — 
посадова особа, — 0%. Посадова особа не надала iнформацiю щодо iнших 
посад, якi вона обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини, Ковальов О.В.., не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНЕСАНС ЖИТТЯ» (надалi 
— Товариство) отримало повiдомлення вiд акцiонера — Компанiї ІНС 
ПРОЛАЙФ ЛІМІТЕД/ «INS PROLIFE LIMITED», юридичної особи, яка ство-
рена та iснує за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер 
82465, та розташована за адресою: Спироу Куприаноу 61, СК ХАУС, П.С. 
4003, м. Лiмассол, Кiпр (далi — Компанiя) про звільнення представника 
Компанiї Комарової Олени Володимирівни з посади Члена Наглядової 
ради Товариства. Пiдстава звільнення посадової особи: вiдповiдно до п.п. 
11.4.4, п.11.4 статтi 11 Статуту Товариства. Посадова особа не є акцiонером 
Товариства. Розмiр пакета акцiй Товариства (у вiдсотках), яким володiє — 
посадова особа, — 0%. Посадова особа не надала iнформацiю щодо iнших 
посад, якi вона обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини, Комарова О.В.., не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНЕСАНС ЖИТТЯ» 
(надалi — Товариство) отримало повiдомлення вiд акцiонера — Компанiї 
ІНС ПРОЛАЙФ ЛІМІТЕД/ «INS PROLIFE LIMITED», юридичної особи, яка 
створена та iснує за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний но-
мер 82465, та розташована за адресою: Спироу Куприаноу 61, СК ХАУС, 
П.С. 4003, м. Лiмассол, Кiпр (далi — Компанiя) про призначення представ-
ника Компанiї Петренка Андрія Олександровича на посаду Члена Нагля-
дової ради Товариства. Пiдстава призначення посадової особи: вiдповiдно 
до п.п. 11.4.5, 11.4.6 п.11.4 статтi 11 Статуту Товариства. Посадова особа 
не є акцiонером Товариства. Розмiр пакета акцiй Товариства (у вiдсотках), 
яким володiє — посадова особа, — 0%. Посадова особа не надала 
iнформацiю щодо iнших посад, якi вона обiймала протягом останнiх п'яти 
рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, Пе-
тренко А.О., не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа 
не надала. Посадова особа призначена строком до 31.12.2017 року.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНЕСАНС ЖИТТЯ» (надалi — 
Товариство) отримало повiдомлення вiд акцiонера — Компанiї ІНС ПРОЛАЙФ 
ЛІМІТЕД/ «INS PROLIFE LIMITED», юридичної особи, яка створена та iснує за 
законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер 82465, та розташована 
за адресою: Спироу Куприаноу 61, СК ХАУС, П.С. 4003, м. Лiмассол, Кiпр (далi 
— Компанiя) про призначення представника Компанiї Карплюка Андрія Воло-
димировича на посаду Члена Наглядової ради Товариства. Пiдстава призна-
чення посадової особи: вiдповiдно до п.п. 11.4.5, 11.4.6 п.11.4 статтi 11 Статуту 
Товариства. Посадова особа не є акцiонером Товариства. Розмiр пакета акцiй 
Товариства (у вiдсотках), яким володiє — посадова особа, — 0%. Посадова 
особа не надала iнформацiю щодо iнших посад, якi вона обiймала протягом 
останнiх п'яти рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочи-
ни, Карплюка А.В., не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова осо-
ба не надала. Посадова особа призначена строком до 31.12.2017 року.

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  Богдан О.є.
14.04.2017
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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 «Херсон-Авто»
2. Код за ЄДРПОУ 03112900
3. Місцезнаходження 73034, м. Херсон, Миколаїв-

ське шосе 5-й км.
4. Міжміський код, телефон та факс 0552 373200 0552 372985
5. Електронна поштова адреса office@khersonauto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

kherson-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 

акцiонерiв 13.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Прото-
кол вiд 13.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради 
Товариства. Посадова особа Козiс Олександр Миколайович (не надана зго-
да фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Го-
лови Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 
акцiонерiв 13.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Прото-
кол вiд 13.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради 
Товариства. Посадова особа Бей Наталiя Олександрiвна (не надана згода 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член 
Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 
акцiонерiв 13.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Прото-
кол вiд 13.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради 
Товариства. Посадова особа Сенюта Iгор Васильович (не надана згода 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член 
Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 
акцiонерiв 13.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Прото-
кол вiд 13.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради 
Товариства. Посадова особа Корольчук Юрiй Степанович (не надана згода 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член 
Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 
акцiонерiв 13.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Прото-
кол вiд 13.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради 
Товариства. Посадова особа Прилуцька Валентина Iванiвна (не надана 
згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду 
Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 
13.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 13.04.2017 р.) у зв'язку 
з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Козiса Олександра 
Миколайовича (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних 
даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi 
належать цiй особi: 0 акцiй. Представник акцiонера АТ «Українська 
автомобiльна корпорацiя».

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 
13.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 13.04.2017 р.) у зв'язку 
з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Бей Наталiю 
Олександрiвну (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних 
даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань i мар-
кетингових комунiкацiй. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 
0 акцiй. Представник акцiонера АТ «Українська автомобiльна корпорацiя».

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 
13.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 13.04.2017 р.) у зв'язку 
з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Сенюту Iгоря Васи-
льовича (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних) 
обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: Начальник департаменту майнових вiдносин. Розмiр 
пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Представник 
акцiонера АТ «Українська автомобiльна корпорацiя».

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 Зеньков Володимир Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.04.2017
(дата)

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ХЕРСОН-аВТО»

РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ  за 2016 р.
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, між-
міський код та телефон 
емітента

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРи-
СТВО «ПiДПРиєМ СТВО ГОТЕЛь-
НОГО ОБ СЛУ ГО ВУВаННЯ 
«ПОДiЛЛЯ», 23105753, 24400 Вiнницька 
область Бершадський район, м. Бершадь, 
вул. Ярослава Мудрого, буд. 14, (04352) 2-40-38

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

13.04.2017 

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

pgopodilla.com.ua

РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ за 2016 р.
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «КаЛьНиЦьКЕ 
СПЕЦi аЛiЗОВаНЕ ПiД ПРиєМ-
СТВО «аГРОМаШ», 00902139, 22732 
Вiнницька область iллiнецький район, с.
Кальник вул. Ленiна, буд.192, 04345 2-58-32

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

13.04.2017 

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

kagromash.pat.ua
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ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО
«ЧЕРНiГiВСьКЕ ОБЛаСНЕ ПiДПРиєМСТВО 

аВТОБУСНиХ СТаНЦiй 17499» 
єДРПОУ 03119552

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

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРНIГIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ 
СТАНЦIЙ 17499» ЄДРПОУ 03119552
Чернігівська обл., 14000, м. Чернiгiв, 
вул. Мстиславська буд. 57  
тел. (0462)67-50-91

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

14.04.2017

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

www.opaschernigiv.com.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФIРМА «РФС-АУДИТ» , 
31275766

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

Загальні збори акціонерів: дата прове-
дення 14.04.2016 р. Кворум 71.9 % .
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2.Затвердження звiту дирекцiї про ре-
зультати фiнансово-господарської 
дiяльнос тi ПАТ «ЧОПАС 17499» за 
2015 рiк та визначення основних 
напрямкiв дiяльностi у 2016 роцi.
3.Затвердження рiчного звiту, порядку 
розподiлу прибутку i збиткiв Товариства 
за 2015 рiк.
4. Затвердження звiту наглядової ради 
Товариства.
5.Затвердження висновкiв ревiзiйної 
комiсiї про результати перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi 
ПАТ «ЧОПАС 17499» у 2015 роцi.
За результатами проведених зборiв 
затвердженi всi питання, якi передбаченi 
порядком денним зборiв.

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

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5965 5194
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1948 2240
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 16 15
Сумарна дебіторська заборгованість 529 76
Грошові кошти та їх еквіваленти 3472 2809
Власний капітал 3338 3054
Статутний капітал 414 414
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2820 2536
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 2627 2140
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.17137 0.38558

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) 0.17137 0.38558

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1657240 1657240
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номі-
нальна вар-
тість

0 0

у відсотках від 
статутного ка-
піталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 0

ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«КаМ’ЯНЕЦь-ПОДiЛьСьКаВТОаГРЕГаТ»

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 
«Кам'янець-Подiльськавтоагрегат»

2. Код за ЄДРПОУ 00232130
3. Місцезнаходження 32300, м.Кам'янець-Подiльський, 

Пiвнiчна, 85
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(03849)-3-53-10 (03849)-3-53-10

5. Електронна поштова адреса dir@k-paa.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства

ii. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (Про-

токол б/н) змiнено тип ПАТ «КПАА» з публiчного акцiонерного товариства 
на приватне акцiонерне товариство та змiнено найменування з Публiчного 
акцiонерного товариства «Кам'янець-Подiльськавтоагрегат» на Приватне 
акцiонерне товариство «Кам'янець-Подiльськавтоагрегат». Данi внесено 
до ЄДР 11.04.2017 року.

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 Островський Максим iгорович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.04.2017
(дата)

ТОВаРиСТВО З ОБМЕжЕНОЮ 
ВiДПОВiДаЛьНiСТЮ  

«СУЧаСНi БiОПРОДУКТи»
Річна інформація емітента за 2016 р.

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

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

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

17.04.2017

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

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

ПРаТ «КиЇВСьКий МЕХаНiЧНий ЗаВОД 
iГРаШОК iМ.М.Ф.ВаТУТiНа»

Річна інформація емітента за 2016 р.

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

ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД 
IГРАШОК IМ.М.Ф.ВАТУТIНА», 
00310539,  03022, м. Київ, 
вул. Онуфрiя Трутенка, буд. 10 
(044) 493-96-89.

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

18.04.2017

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

ww.kmziv.com.ua.
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 Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента Публiчне акцiонерне това-
риство «Вiнницька кондитерська фабрика», 00382013, 21001 
Вiнницька область Старомiський район, м.Вiнниця, вул. Глiба 
Успенського, буд.8, (0432) 55-06-02

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 13.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію http://www.vcf.vn.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «ауди-
торська фірма «Надійність», 32473281

5. Інформація про загальні збори : Черговi загальнi збори 
акцiонерiв вiдбулися 15.04.2016 р. ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 1.Розгляд 
процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв 
акцiонерiв. 2.Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товари-
ства шляхом викладення його у новiй редакцiї та про затвердження 
нової редакцiї Статуту Товариства. 3. Внесення змiн та доповнень до 
положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну 
комiсiю шляхом їх викладення у нових редакцiях. 4.Розгляд питання 
про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 р. Прийняття 
рiшення про наслiдки розгляду звiту. 5.Звiт Наглядової ради Товари-
ства за 2015 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.

6.Звiт Директора Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення про 
наслiдки розгляду звiту. 7.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 р. Затвер-
дження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства 
за 2015 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту. 8.Затвер-
дження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства за 2015 р. Визначення порядку розподiлу прибутку за 2015 р. 
9. Розгляд питання про припинення повноважень (вiдкликання) 
членiв Наглядової ради Товариства. 10. Розгляд питання про обран-
ня членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно 
— правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами 
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з чле-
нами Наглядової ради Товариства. 11. Розгляд питання про припи-
нення повноважень (вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. 12. Розгляд питання про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. Затвердження умов цивiльно — правових або трудових 
договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Питання щодо порядку денного були запропонованi головою На-
глядової ради Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Всi пи-
тання порядку денного розглянутi i по кожному з них прийнято 
вiдповiдне рiшення: 1. Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному 
персональному складi:1). Тимченко Т.Л. _ Голова Лiчильної комiсiї. 
2). Левицький О.А. _ член Лiчильної комiсiї. 3). Лисенко В. В. _ член 
Лiчильної комiсiї. 2. Внести змiни та доповнення до Статуту ПАТ 
«ВКФ» шляхом його викладення у новiй редакцiї, затвердити нову 
редакцiю Статуту ПАТ «ВКФ» . Доручити пiдписати нову редакцію 
Статуту ПАТ «ВКФ» т. в. о. Директора ПАТ «ВКФ» Косову М. Г. 3. Вне-
сти змiни та доповнення до положень про Загальнi збори, Наглядову 
раду, Директора та Ревiзiйну комiсiю шляхом їх викладення у нових 
редакцiях. 4. Затвердити рiчний звiт ПАТ «ВКФ» за 2015 р. 5. Звiт На-
глядової ради за 2015 р. pатвердити. 6. Звiт Директора Товариства 
за 2015 р. затвердити. 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ВКФ» за 2015 р. 
затвердити. Висновки Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу ПАТ 
«ВКФ» за 2015 р. затвердити. 8. Затвердити фiнансовi результати 
дiяльностi ПАТ «ВКФ» 2015 р. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть 
ПАТ «ВКФ» за 2015 р. Чистий прибуток, отриманий ПАТ «ВКФ» у 2015 
р. у розмiрi 51 783 тис. грн. залишити у розпорядженнi Товариства. 
Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. 9. Припинити повно-
важення наступного персонального складу Наглядової ради Товари-
ства: 1). Яковенко Антон Вiкторович _ Голова Наглядової ради; 2). 
ТОВ «ЦЄКК», в особi Директора Безсмертного Олександра Михайло-
вича — член Наглядової ради; 3). ДП «КК «РОШЕН», в особi Дирек-
тора Осiяненка Геннадiя Леонiдовича — член Наглядової ради. 10. 
Обрати Наглядову раду у складi: 1). Май Костянтин Владиславович 

(обрати термiном до наступних рiчних зборiв; затвердити умови 
цивiльно-правового договору), представник акцiонера ТОВ «ЦЄКК» 
2). Гончар Тетяна Володимирiвна (обрати термiном до наступних 
рiчних зборiв; затвердити умови цивiльно-правового договору), пред-
ставник акцiонера ДП «КК «РОШЕН» 3). Яковенко Антон Вiкторович 
(обрати термiном до наступних рiчних зборiв; затвердити умови 
цивiльно-правового договору), представник акцiонера ДП «КК «РО-
ШЕН» 4). Вовчановський Євген Iванович (обрати термiном до на-
ступних рiчних зборiв; затвердити умови цивiльно-правового догово-
ру), представник акцiонера ТОВ «ЦЄКК» 5). Городнiчев Олексiй 
Петрович (обрати термiном до наступних рiчних зборiв; затвердити 
умови цивiльно-правового договору), представник акцiонера ДП «КК 
«РОШЕН» 11. Припинити повноваження наступного персонального 
складу Ревiзiйної комiсiї: 1). Максимова Тетяна Володимирiвна — Го-
лова Ревiзiйної комiсiї; 2). Романюк Алла Василiвна — член Ревiзiйної 
комiсiї; 3). Пшеворська Оксана Антонiвна — член Ревiзiйної комiсiї. 
12. Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi: 1). Траскiвська Ольга 
Анатолiївна (обрати термiном до наступних рiчних зборiв; затверди-
ти умови цивiльно-правового договору) 2). Боєва Галина Анатолiївна 
(обрати термiном до наступних рiчних зборiв; затвердити умови 
цивiльно-правового договору) 3). Чаус Олена Якiвна(обрати термiном 
до наступних рiчних зборiв; затвердити умови цивiльно-правового 
договору)

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 11.03.2016 р. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Розгляд процедурного питання про обрання 
Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2.Затвердження 
результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi 
приватного розмiщення акцiй.

3.Затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй. 4. За-
твердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй. 
5. Внесення змiн до Статуту Товариства (в тому числi пов'язаних зi 
збiльшенням статутного капiталу акцiонерного товариства, з ураху-
ванням результатiв розмiщення акцiй) шляхом викладення його у 
новiй редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товари-
ства.

Особою, що iнiцiювала проведення позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв, є голова Наглядової ради Товариства. Питання щодо по-
рядку денного були запропонованi теж головою Наглядової ради То-
вариства. Iнших пропозицiй не надходило. Всi питання порядку ден-
ного розглянутi i по кожному з них прийнято вiдповiдне рiшення: 
1. Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному персональному 
складi: 1).Мерцик Т.П. — Голова Лiчильної комiсiї.

2).Левицький О.А. — член Лiчильної комiсiї. 3).Пазюк I. А. — член 
Лiчильної комiсiї. 2. Затвердити результати укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, а саме 
укладено 2 (два) Договори з першими власниками у процесi приват-
ного розмiщення акцiй на загальну суму 1 400 000 000 (один мiльярд 
чотириста мiльйонiв) грн. 00 (нуль) коп. в оплату 56 000 000 (п'ятдесят 
шiсть мiльйонiв) шт. простих iменних акцiй додаткової емiсiї (цiна 
розмiщення однiєї акцiї 25 (двадцять п'ять) грн. 00 (нуль) коп.). За-
планованого рiвня розмiщення акцiй досягнуто повнiстю. 3. Затвер-
дити результати приватного розмiщення акцiй. Загальна кiлькiсть 
розмiщених простих iменних акцiй у кiлькостi 56 000 000 (п'ятдесят 
шiсть мiльйонiв) шт. та номiнальна вартiсть фактично розмiщених i 
оплачених акцiй у порiвняннi iз запланованим обсягом становить 
100 (сто) %. Запланованого рiвня розмiщення акцiй досягнуто 
повнiстю. Оплату акцiй додаткової випуску (емiсiї) здiйснено у повно-
му обсязi 1 400 000 000 (один мiльярд чотириста мiльйонiв) грн. 
00 (нуль) коп., вiдповiдно до умов розмiщення. 4. Затвердити Звiт про 
результати приватного розмiщення акцiй ПАТ «ВКФ». 5. Внести змiни 
до Статуту Товариства, якi пов'язанi зi збiльшенням статутного кап-
талу Товариства, з урахуванням результатiв розмiщення акцiй. А 
саме, п. 5.1. та п. 5.2. ст. 5 Статуту ПАТ «ВКФ» викласти у наступнiй 
редакцiї: 5.1. Статутний капiтал Товариства становить 1 026 876 000 
(один мiльярд двадцять шiсть мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят шiсть ти-
сяч) грн. 00 (нуль) коп. 5.2. Статутний капiтал Товариства подiлений 
на 4 107 504 000 (чотири мiльярди сто сiм мiльйонiв п'ятсот чотири 
тисячi) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0 (нуль) 
грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна. Статут Товариства викласти у 
новiй редакцiї та доручити пiдписати Статут (нову редакцiю) т. в. о. 
Директора ПАТ «ВКФ» Косову М.Г.

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

ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ВiННиЦьКа КОНДиТЕРСьКа ФаБРиКа»
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ аКЦiОНЕР НЕ 
ТОВаРиСТВО «ДУНай-
СУДНОРЕМОНТ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

35855645

3. Місцезнаходження емітента 68600 м.Iзмаїл вулиця 
Судноремонтникiв, будинок 1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(04841)39160 (04841)39182

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

izmssrz@izmdss.od.ua

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

www.idsr.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Тарнавського Євгена Олександро-

вича (паспорт: серiя КЕ номер 244828 виданий Київським РВ УМВС України в 
Одеськiй обл. 05.05.1996) припинено 12.04.2017 р.(дата вчинення дiї 12.04.2017) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 21.04.2016р. 
Рiшення прийнято Загальними зборами. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: у зв'язку з припиненням повноважень члена Ревiзiйної комiсiї 
Купрiєнка В.М. Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Купрiєнко Вiталiя Мико-
лайовича (паспорт: серiя КЕ номер 105154 виданий Iзмаїльським МВ УМВС 
України в Одеськiй областi 03.01.1995) припинено 12.04.2017 р.(дата вчинення 
дiї 12.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00172% на 
суму 765.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi — з 21.04.2016р. 
Рiшення прийнято Загальними зборами. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: особиста заява Купрiєнко В.М..

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Варакути Iнни Миколаївни (паспорт: 
серiя КЕ номер 560685 виданий Iзмаїльським РВ УМВС України в Одеськiй 
областi 13.03.1997) припинено 12.04.2017 р.(дата вчинення дiї 12.04.2017) 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00172% на суму 765.00 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi — з 21.04.2016р. Рiшення прийнято За-
гальними зборами. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: 
у зв'язку з припиненням повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Купрiєнка В.М.

Головою Ревiзiйної комiсiї Тарнавського Євгена Олександровича (паспорт: 
серiя КЕ номер 244828 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
05.05.1996) обрано 12.04.2017 р.(дата вчинення дiї 12.04.2017). Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який обрано особу — 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба за останнi 5 рокiв — в.о.головного бухгалтера, головний бухгалтер, дирек-
тор. Рiшення прийнято Загальними зборами, Ревiзiйною комiсiєю. Обгрунту-
вання змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Членом Ревiзiйної комiсiї Варакуту Iнну Миколаївну (паспорт: серiя КЕ но-
мер 560685 виданий Iзмаїльським РВ УМВС України в Одеськiй областi 
13.03.1997) обрано 12.04.2017 р.(дата вчинення дiї 12.04.2017). Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0.00172% на суму 765.00 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу 
— 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — старший 
бухгалтер. Рiшення прийнято Загальними зборами. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Членом Ревiзiйної комiсiї Форонову Олену Олександрiвну (паспорт: серiя КК 
номер 173371 виданий Iзмаїльським РВ УМВС України в Одеськiй областi 
30.11.1998) обрано 12.04.2017 р.(дата вчинення дiї 12.04.2017). Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0.00172% на суму 765.00 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу 
— 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — бухгалтер. 
Рiшення прийнято Загальними зборами. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Сiдяков Валерiй Олександрович

   М.П.

ii. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  4335057  4146145
Основні засоби (за залишковою вартістю)  4080797  3774632
Довгострокові фінансові інвестиції  2  2
Запаси  63518  44030
Сумарна дебіторська заборгованість  152122  288877
Грошові кошти та їх еквіваленти  188  432
Власний капітал  4007545  4004574
Статутний капітал  1026876  1026876
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)  675990  673019

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення  45818  58019

Поточні зобов'язання і забеспечення  281694  83552
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  0.01289060  0.01182100

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.)  0.01289060  0.01182100

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.) 4091438426 4051504000

Цінні папери власних 
випусків,

загальна 
номінальна 
вартість 

викуплені протягом звітного 
періоду 

у відсотках 
від статутно-
го капіталу 

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

Директор ____________ Косов Михайло Григорович

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ 

ТОВаРиСТВО «ІВаНО-ФРаНКІВСьК-аВТО»
2. Код за ЄДРПОУ 05495466
3. Місцезнаходження 76492 м. Івано-Франківськ вул. Юності, 41А
4. Міжміський код, телефон та факс (0342) 55-48-69 (0342) 55-48-74
5. Електронна поштова адреса uprava@ifavto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 
12.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення засідання На-
глядової Ради Товариства (Протокол №12/04/2017-1 вiд 12.04.2017 року).

Козіс Олександр Миколайович (не надана згода фізичної особи на роз-
криття паспортних даних) обрано на посаду Голова Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: до переобрання. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація»

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 Черняк В.М.

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

(дата) 
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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 по газопостачанню та газифіка-

ції «Київоблгаз»
2. Код за ЄДРПОУ: 20578072
3. Місцезнаходження: 08150 Київська обл., м. Боярка, Шевченка, 

178
4. Міжміський код, телефон та факс: 04598-3-52-52  

0-44-205-53-66
5. Електронна поштова адреса: maiia.reva@kvgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: www.kv.104.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розді-

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

ii. Текст повідомлення 
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Київобл-

газ», протокол №22 від 12.04.2017 р., припинені повноваження Де-
від Ентоні Ховард Браун (фізична особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних), представника акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТ-
МЕНТС ЛІМІТЕД (НЕ 294764), який займав посаду Голови Наглядо-
вої ради. Повноваження припинені з 12.04.2017р. у звязку з закін-
ченням строку повноважень 

Не володiє часткою в статутному капіталі Товариства. Не володiє 
пакетом акцій емітента

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: Посадова 

особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016, 
на посадi Голови Наглядової ради з 27.05.2016 року.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Київобл-
газ», протокол №22 від 12.04.2017 р., припинені повноваження 
Мількевича Віталія Павловича (фізична особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних), представника акціонера СОЛЬВОТОРЕ 
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (НЕ 290927), який займав посаду Члена 
Наглядової ради. Повноваження припинені з 12.04.2017р. у зв’язку 
з закінченням строку повноважень 

Не володiє часткою в статутному капіталі Товариства. Не володiє 
пакетом акцій емітента

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: Посадова 

особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016.
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Київобл-

газ», протокол №22 від 12.04.2017 р., припинені повноваження 
Шульги Олександра Миколайовича (фізична особа не дала згоди на 
розкриття паспортних даних), який займав посаду Члена Наглядо-
вої ради. Повноваження припинені з 12.04.2017р. у зв’язку з закін-
ченням строку повноважень 

Не володiє часткою в статутному капіталі Товариства. Не володiє 
пакетом акцій емітента

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: Посадова 

особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016.
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Київобл-

газ», протокол №22 від 12.04.2017 р., припинені повноваження 
Ушанова Іллі Юрійовича (фізична особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних) представника акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІ-
МІТЕД (НЕ 291552), який займав посаду Члена Наглядової ради. 
Повноваження припинені з 12.04.2017р. у зв’язку з закінченням 
строку повноважень 

Не володiє часткою в статутному капіталі Товариства. Не володiє 
пакетом акцій емітента

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: Посадова 

особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016.
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Київобл-

газ», протокол №22 від 12.04.2017 р., припинені повноваження Іан 
Бьорд (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них), представника акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД 

(НЕ 294764), який займав посаду Члена Наглядової ради. Повно-
важення припинені з 12.04.2017р. у зв’язку з закінченням строку 
повноважень 

Не володiє часткою в статутному капіталі Товариства. Не володiє 
пакетом акцій емітента

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: Посадова 

особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016.
Рішенням загальних зборів акціонерів, протокол №22 від 

12.04.2017 р., Шульга Олександр Миколайович (представник акціо-
нера ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 
20077720) обраний на посаду Член Наглядової ради з 12.04.2017 р. 
Рішення про обрання прийнято на підставі результатів голосування 
з 14 пункту порядку денного загальних зборів «Про обрання членів 
Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі ПАТ 
«Київоблгаз» не володіє. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: до наступних за-
гальних зборів Товариства. Посадова особа протягом останнiх 
п»яти рокiв перебувала на посадi начальника вiддiлу Департаменту 
майнових та корпоративних вiдносин ПАТ «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України»,

Рішенням загальних зборів акціонерів, протокол №22 від 
12.04.2017 р., Іан Бьорд (представник акціонера ПЕСНЕРО ІН-
ВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, HE 294764) обраний на посаду Член Нагля-
дової ради з 12.04.2017 р. Рішення про обрання прийнято на під-
ставі результатів голосування з 14 пункту порядку денного загальних 
зборів «Про обрання членів Наглядової ради Товариства». Часткою 
в статутному капіталі ПАТ «Київоблгаз» не володіє. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних данних та iнформацiї про стаж 
роботи протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено 
особу: до наступних загальних зборів Товариства.

Рішенням загальних зборів акціонерів, протокол №22 від 
12.04.2017 р., Девід Ентоні Ховард Браун (представник акціонера 
ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, HE 294764) обраний на поса-
ду Член Наглядової ради з 12.04.2017р. Рішення про обрання 
прий нято на підставі результатів голосування з 14 пункту порядку 
денного загальних зборів «Про обрання членів Наглядової ради 
Товариства».Часткою в статутному капіталі ПАТ «Київоблгаз» не 
володіє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних 
та iнформацiї про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який призначено особу: до наступних загальних зборів Товари-
ства.

Рішенням загальних зборів акціонерів, протокол №22 від 
12.04.2017 р., Ушанов Ілля Юрійович (представник акціонера ОЛУ-
БЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, HE 291552) обраний на посаду Член На-
глядової ради з 12.04.2017 р. Рішення про обрання прийнято на 
підставі результатів голосування з 14 пункту порядку денного за-
гальних зборів «Про обрання членів Наглядової ради Товариства». 
Часткою в статутному капіталі ПАТ «Київоблгаз» не володіє. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних данних та iнформацiї про 
стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено 
особу: до наступних загальних зборів Товариства.

Рішенням загальних зборів акціонерів, протокол №22 від 
12.04.2017 р., Мількевич Віталій Павлович (представник акціонера 
СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД, HE 290927) обраний на 
посаду Член Наглядової ради з 12.04.2017 р. Рішення про обрання 
прийнято на підставі результатів голосування з 14 пункту порядку 
денного загальних зборів «Про обрання членів Наглядової ради То-
вариства».Часткою в статутному капіталі ПАТ «Київоблгаз» не во-
лодіє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних та 
iнформацiї про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу: до наступних загальних зборів Товариства.

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

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

Голова правління  Дронов Д.С. 13.04.2017

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО ПО ГаЗОПОСТаЧаННЮ Та ГаЗиФІКаЦІЇ 
«КиЇВОБЛГаЗ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду  

операцій з нерухомістю) емітента 

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«Івано-Франківськ-Авто»
2. Код за ЄДРПОУ 05495466
3. Місцезнаходження 76492 м. Івано-Франківськ вул. Юності, 41А
4. Міжміський код, телефон та факс (0342) 55-48-69  

(0342) 55-48-74
5. Електронна поштова адреса uprava@ifavto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://ivano-frankivsk-avto.
ukravto.ua/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-
лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 
Положення Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів

ii. Текст повідомлення 
1) Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні 

збори акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх 

характеру:дилерські договори поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/
або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів по-
ставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або ін-
шою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 
15 000 000,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом право-
чину, визначена на дату прийняття рішення:15000 тис. грн ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 15000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 17952 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 83,55615%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 097478 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах:1 097 243 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення: 1 097 243 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення: 0.
2).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні 

збори акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх 

характеру:дилерські договори поставки
автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до рані-

ше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки 
«CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридич-
ною особою на загальну суму, що не перевищує 13 000 000,00 грн. 
(тринадцять мільйонів гривень 00 копійок) ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом право-
чину, визначена на дату прийняття рішення: 13000 тис. грн ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 13000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 17952 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 72,41533%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 097 478 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах:1 097 243 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення: 1 097 243;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення: 0.
3).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні 

збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх 
характеру:дилерські договори поставки автомобілів марки «CHERY» 
та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів по-
ставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або 
іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 
10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом право-
чину, визначена на дату прийняття рішення:10000 тис. грн ;

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

звітності: 17952 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 55,7041%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 097 478;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах:1 097 243 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:1 097 243 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення: 0.
4).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні 

збори акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх 

характеру:дилерські договори поставки автомобілів марки «KIA» та/
або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів по-
ставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою 
юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 73 000 000,00 
грн. (сімдесят три мільйони гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом право-
чину, визначена на дату прийняття рішення:73000 тис. грн ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 73000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 17592 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 414,96135%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 097 478 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах:1 097 243 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення: 1 097 243 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0 .
5).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні 

збори акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх 

характеру:кредитних договорів з фінансовими установами, загальний 
сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйо-
нів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою То-
вариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом право-
чину, визначена на дату прийняття рішення:40000 тис. грн ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 17952 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 222,8164%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1097 478 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах: 1097 243 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:1097 243 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0.
6).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні 

збори акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 

договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в 

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ІВаНО-ФРаНКІВСьК-аВТО»
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якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринко-
вою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що 
не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) 
на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом право-
чину, визначена на дату прийняття рішення:200 000 тис. грн ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 17952 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 1114,082%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 097 478 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах:1 097 243 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:1 097 243 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0 .
7).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні 

збори акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх 

характеру:договорів надання/отримання фінансової допомоги, загаль-
ний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто міль-
йонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою 
Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом право-
чину, визначена на дату прийняття рішення:100000 тис. грн ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 17952 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 557,041%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 097 478 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах1 097 243 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення: 1 097 243 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0 .
8).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинів: 11.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні 

збори акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 

додаткових угод до іпотечного договору № PL 15-094/200 від 
18.03.2015 р., що стосуються внесення змін до вказаного кредитного 
договору (заставної вартості, продовження терміну дії, зміни відсотко-
вої ставки, розміру ліміту та ін.);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом право-
чину, визначена на дату прийняття рішення:15578 тис. грн ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 15578 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 17952 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 86,77585%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 097 478 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах:1097 243 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:1097 243 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення: 0.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2.
Гннеральний директор Черняк В.М.

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

(дата) 

 Річна інформація емітента
i. Основні відомості про емітента

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

Публiчне Акцiонерне Товариство 
«Iдея Банк» 
Код ЄДРПОУ 19390819 
79008, м.Львiв, Валова,11  
(032) 235-09-20

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

18.04.2017

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

www.ideabank.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 
«Украудит ХХI-Захiд», Код ЄДРПОУ 
30203617

5. Інформація про загальні збори
22 січня 2016 року проведено позачергові Загальні Збори Акціонерів. 
Кворум зборів — 99,52 голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання Лiчильної комiсiї.
2.Обрання Голови та Секретаря зборiв.
3. Збiльшення статутного капiталу Банку на суму 28 571 429 грн. шля-

хом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi 
за рахунок додаткових внескiв

4. Про затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй.
5.Про затвердження проспекту емiсiї акцiй.
6. Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено 

розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення
7. Про визначення уповноваженого органу Банку якому надаються по-

вноваження щодо:
-прийняття рiшення про дострокове закiнчення приватного розмiщення 

акцiй (у разi якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково та 
повнiстю оплачено);

-затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про ре-
зультати приватного розмiщення акцiй, в тому числi при недосягненнi за-
планованого обсягу розмiщення; 

-прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
-повернення внескiв, унесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження 

у встановленi законодавством строки результатiв приватного розмiщення 
акцiй органом Банку, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi 
невнесення (незатвердження) у встановленi законодавством строки змiн 
до статуту, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу Банку з ураху-
ванням результатiв розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про 
вiдмову вiд розмiщення акцiй;

-письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне пра-
во на придбання розмiщуваних Банком акцiй, про можливiсть реалiзацiї 
такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкова-
ному органi.

8. Про визначення уповноважених осiб Банку, яким надаються повно-
важення: 

-отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд ви-
користання свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких 
прийняте рiшення про розмiщення (у разi якщо це передбачено умовами 
приватного розмiщення акцiй);

-проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого пере-
важного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про 
розмiщення;

-проводити дiї щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй.9)Про 
збiльшення статутного капiталу Банку.

Під час та після розгляду всіх питань порядку денного від учасника За-
гальних зборів акціонерів та присутніх осіб не надходило жодних заува-
жень щодо порядку та правильності ведення зборів, розгляду питань та 
прийняття рішень.

Рішення прийнято по всіх питаннях порядку денного одноголосно.

18 березня 2016 року проведено чергові Річні Загальні Збори Акціонерів. 
Кворум зборів — 99,52 голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання Лiчильної комiсiї.
2.Обрання Голови та Секретаря зборiв.

ПУБЛiЧНЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «iДЕЯ БаНК»
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3.Затвердження Звiту Правлiння Банку за 2015 рiк.
4.Затвердження Звiту Спостережної Ради Банку за 2015 рiк.
5.Затвердження рiчного звiту Банку за 2015 рiк.
6.Затвердження висновку/звiту незалежного аудитора про фiнансову 

звiтнiсть Банку за 2015 рiк.
7.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2015 рiк.
8.Затвердження змiн до проспекту емiсiї акцiй.
Під час та після розгляду всіх питань порядку денного від учасника За-

гальних зборів акціонерів та присутніх осіб не надходило жодних заува-
жень щодо порядку та правильності ведення зборів, розгляду питань та 
прийняття рішень.

Рішення прийнято по всіх питаннях порядку денного одноголосно.
Проведення позачергових Зборів Акціонерів ініційовано Спостережною 

Радою Банку.

28 квітня 2016 року проведено позачергові Загальні Збори Акціонерів. 
Кворум зборів — 99,86 голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лiчильної комiсiї.
2.Обрання Голови та Секретаря зборiв.
3.Збiльшення статутного капiталу Банку на суму 50 761 422,00 грн. шля-

хом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi 
за рахунок додаткових внескiв, за спрощеною процедурою у вiдповiдностi 
до вимог Закону України «Про заходи, спрямованi на сприяння капiталiзацiї 
та реструктуризацiї банкiв» вiд 28.12.2014р. №78-VIII.

4.Про затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй.
5.Про затвердження проспекту емiсiї акцiй.
6.Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено 

розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення.
7.Про визначення уповноваженого органу Банку якому надаються по-

вноваження щодо:
-прийняття рiшення про дострокове закiнчення приватного розмiщення 

акцiй (у разi якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково та 
повнiстю оплачено);

-затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про ре-
зультати приватного розмiщення акцiй, в тому числi при недосягненнi за-
планованого обсягу розмiщення; 

-прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
-повернення внескiв, унесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження 

у встановленi законодавством строки результатiв приватного розмiщення 
акцiй органом Банку, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi 
невнесення (незатвердження) у встановленi законодавством строки змiн 
до статуту, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу Банку з ураху-
ванням результатiв розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про 
вiдмову вiд розмiщення акцiй;

-письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне пра-
во на придбання розмiщуваних Банком акцiй, про можливiсть реалiзацiї 
такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкова-
ному органi. 

8.Про визначення уповноважених осiб Банку, яким надаються повнова-
ження: 

-отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд ви-
користання свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких 
прийняте рiшення про розмiщення (у разi якщо це передбачено умовами 
приватного розмiщення акцiй);

-проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого пере-
важного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про 
розмiщення;

-проводити дiї щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй.
Рішення прийнято по всіх питаннях порядку денного одноголосно.
Проведення позачергових Зборів Акціонерів ініційовано Спостережною 

Радою Банку.

03 червня 2016 року проведено позачергові Загальні Збори Акціонерів. 
Кворум зборів — 99,86 голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лiчильної комiсiї.
2.Обрання Голови та Секретаря зборiв.
3.Про внесення змiн до Статуту Банку.
Під час та після розгляду всіх питань порядку денного від учасника За-

гальних зборів акціонерів
та присутніх осіб не надходило жодних зауважень щодо порядку та пра-

вильності ведення зборів, 
розгляду питань та прийняття рішень.
Рішення прийнято по всіх питаннях порядку денного одноголосно.
Проведення позачергових Зборів Акціонерів ініційовано Спостережною 

Радою Банку.

01 серпня 2016 року проведено позачергові Загальні Збори Акціонерів. 
Кворум зборів — 99,8600 голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лiчильної комiсiї.
2. Обрання Голови та Секретаря зборiв.
3. Про внесення змiн до Статуту Банку.
Під час та після розгляду всіх питань порядку денного від учасника За-

гальних зборів акціонерів та присутніх осіб не надходило жодних заува-
жень щодо порядку та правильності ведення зборів, розгляду питань та 
прийняття рішень.

Рішення прийнято по всіх питаннях порядку денного одноголосно.
Проведення позачергових Зборів Акціонерів ініційовано Спостережною 

Радою Банку.

09 вересня 2016 року проведено позачергові Загальні Збори Акціо-
нерів. 

Кворум зборів — 99,86 голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лiчильної комiсiї.
2.Обрання Голови та Секретаря зборiв.
3.Про внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв 

Банку;
4.Про внесення змiн до Положення про Спостережну Раду Банку.
5.Припинення повноважень повного складу Спостережної Ради.
6.Визначення кiлькiсного складу Спостережної Ради; 
7.Обрання членiв Спостережної Ради.
8.Обрання Голови Спостережної Ради.
9.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться 

з членами Спостережної ради.
10.Встановлення розмiру винагороди Членiв Спостережної ради.
11.Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з чле-

нами Спостережної ради.
Під час та після розгляду всіх питань порядку денного від учасника За-

гальних зборів акціонерів та присутніх осіб не надходило жодних заува-
жень щодо порядку та правильності ведення зборів, розгляду питань та 
прийняття рішень.

Рішення прийнято по всіх питаннях порядку денного одноголосно.
Проведення позачергових Зборів Акціонерів ініційовано Спостережною 

Радою Банку.

25 листопада 2016 року проведено позачергові Загальні Збори Акціо-
нерів. 

Кворум зборів — 99,88 голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лiчильної комiсiї.
2.Обрання Голови та Секретаря зборiв.
3.Припинення повноважень повного складу Спостережної Ради.
4.Визначення кiлькiсного складу Спостережної Ради; 
5.Обрання членiв Спостережної Ради.
6.Обрання Голови Спостережної Ради.
7.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться 

з членами Спостережної ради.
8.Встановлення розмiру винагороди Членiв Спостережної ради.
9.Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з чле-

нами Спостережної ради.
Під час та після розгляду всіх питань порядку денного від учасника За-

гальних зборів акціонерів
та присутніх осіб не надходило жодних зауважень щодо порядку та пра-

вильності ведення зборів, 
розгляду питань та прийняття рішень.
Рішення прийнято по всіх питаннях порядку денного одноголосно.
Проведення позачергових Зборів Акціонерів ініційовано Спостережною 

Радою Банку.
6. Інформація про дивіденди. Емiтентом за звiтний та попереднiй роки 

дивiденди не нараховувались і не виплачувались.
ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3356235 2787872
Грошові кошти та їх еквіваленти 314043 297503
Кошти в інших банках 22 0
Кредити та заборгованість клієнтів 2425216 2208527
Усього зобов'язань 3071934 2637941
Кошти банків - 172
Кошти клієнтів 2860443 2325656
Усього власного капіталу та частка меншості 284301 149931
Статутний капітал 298742 257610
Чистий прибуток/(збиток) 53340 -293739
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,20 -1.55

Голова Правління  М.В. Власенко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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1. ПРАТ АВІАТЕХМАС 105
2. ПРАТ АВТОКРАЗ 114
3. ПРАТ АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» 125
4. ПАТ АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ 

КРЕДИТІВ
65

5. ПРАТ АГРОКОМПЛЕКС ХМІЛЬНИКПРОДУКТ 31
6. ПРАТ АГРОФІРМА «ІМ. Г.С. СКОВОРОДИ» 147
7. ПРАТ АГРОФОРТ 163
8. ПАТ АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» 63
9. ПРАТ АЛЬТРОН 147
10. ПАТ АЛЬФА-КАПІТАЛ 42
11. ПАТ АНДРУШІВСЬКЕ 112
12. ПРАТ БАТУРИНАГРОТЕХСЕРВІС 15
13. ПАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ОБЛАДНАННЯ
133

14. ПАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ОБЛАДНАННЯ

135

15. ПАТ БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ 126
16. ПАТ БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ 128

17. ПРАТ БЕРЕЗИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 85
18. ПРАТ БЕРЕЗНЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 88
19. ПРАТ БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ 

У ТВАРИННИЦТВІ
59

20. ПАТ БЕРШАДСЬКИЙ КОМБІНАТ 86
21. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 10
22. ПАТ БІЛОЛУЦЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 143
23. ПАТ БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 158
24. ПРАТ БУДДЕТАЛЬ 1 64
25. ПАТ ВИЖНИЦЬКИЙ ДОК 147
26. ПРАТ ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-

БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
62

27. ПРАТ ВИШНІВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 119
28. ПАТ ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 76
29. ПРАТ ВОЛИНЬТУРИСТ 20
30. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 42
31. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 112
32. ПРАТ ГАДЯЦЬКЕ БУРЯКОГОСПОДАРСТВО 88
33. ПРАТ ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 145

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 «ХЕРСОН-
аВТО»

2. Код за ЄДРПОУ 03112900
3. Місцезнаходження 73034, м. Херсон, Миколаївське 

шосе 5-й км.
4. Міжміський код, телефон та факс 0552 373200 0552 372985
5. Електронна поштова адреса office@khersonauto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

kherson-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Посадову особу –Голову Наглядової ради Козiса Олександра Миколайовича 

(не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на по-
саду з 14.04.2017 року на пiдставi рiшення засiдання Наглядової Ради Товари-
ства (Протокол №14/04/2017-1 вiд 14.04.2017 року). Обрання вiдбулось у зв’язку 
iз прийняттям рiшення Наглядовою радою Товариства. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: до переобрання. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: Голова Правлiння. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 
0 акцiй. Представник акцiонера АТ «Українська автомобiльна корпорацiя».

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 Зеньков Володимир Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.04.2017
(дата)

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

операцій з нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МЕРИДIАН» IМ. С.П.КОРОЛЬОВА

2. Код за ЄДРПОУ 14312973
3. Місцезнаходження 03124 Київ бул.Вацлава Гавела,8
4. Міжміський код, телефон та факс 044 594 29 41 044 408 44 00
5. Електронна поштова адреса vku@merydian.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.merydian.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято ДК «Укроборонпром» 13.04.2017 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказу від 07.04.2017р. 

№134.
Посадова особа Горбатюк Руслан Віталійович (посадова особа не на-

дала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала посаду В.О. 
Голови Ревізійної комісії, звільнена. Строк, протягом якого особа перебува-
ла на посаді: 4 роки. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Рішення про призначення прий-
нято ДК «Укроборонпром»13.04.2017 р. Призначення посадової особи 
виконано на підставі Наказу від 07.04.2017р.№134. Посадова особа 
Крячко Олексій Вікторович, призначена на посаду В.О. Голови Ревізійної 
комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: в.о. члена ревізій-
ної комісії. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00 акцій. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. 

Рішення про звільнення прийнято ДК «Укроборонпром 13.04.2017 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказ від 07.04.2017р. 
№134.

Посадова особа Гаман Андрій Вікторович (посадова особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала посаду В.О. члена 
Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 5 років. Рішення про призначення прийнято ДК «Укробо-
ронпром» 13.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі 
Наказ від 07.04.2017р. №133.

Посадова особа Горбатюк Руслан Віталійович (посадова особа не на-
дала згоди на оприлюднення паспортних даних. ), призначена на посаду 
В.О. Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: В.О. Голови ревізійної комісії. Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0,00 акцій. Рішення про призначення прийнято ДК 
«Укроборонпром»13.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на 
підставі Наказу від 07.04.2017р. №134.

Посадова особа Гаман Андрій Вікторович (посадова особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних ), призначена на посаду В.О. чле-
на Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
В.О. члена наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 0,00 акцій. 

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

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

2.
Голова правління Проценко В.О.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 13.04.2017р.

(дата) 

ВiДКРиТЕ аКЦiОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «МЕРиДiаН» iМ. С.П.КОРОЛьОВа

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
34. ВАТ ГАЙВОРОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 109
35. ПАТ  ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР 109
36. ПАТ ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР 113
37. ПАТ ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР 113
38. ПРАТ ГАЛГАЗОТЕРМ 166
39. ПРАТ ГАЛИЧИНА-АВТО 53
40. ПРАТ ГАЛИЧИНА-АВТО 55
41. ПРАТ ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД 96
42. ПАТ ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 154
43. ПАТ ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 118
44. ПАТ ГРЕТА 27
45. ПАТ ГРЕТА 41
46. ПАТ ДАВЕНТО-УКРАЇНА 26
47. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І 

КОНСТРУКЦІЙ
70

48. ПАТ ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ 
УКРАЇНИ 

114

49. ПРАТ ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД 134
50. ПАТ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ 

«ПРИМОР’Я»
141

51. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 21
52. ПРАТ ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС 150
53. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5 120
54. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 148
55. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА 

БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ
149

56. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9 145
57. ПРАТ ДНІПРОТУРИСТ 147
58. ПРАТ ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 142
59. ПРАТ ДОІРЕА 150
60. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4 102
61. ПАТ ДРУЖБА - ВМ 64
62. ПРАТ ДУНАЙСУДНОСЕРВІС 89
63. ПРАТ ДУНАЙСУДОРЕМОНТ 38
64. ПРАТ ДУНАЙСУДОРЕМОНТ 50
65. ПРАТ ДУНАЙСУДОРЕМОНТ 77
66. ПРАТ ДУНАЙСУДОРЕМОНТ 98
67. ПРАТ ЕЛАКС 15
68. ПРАТ ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ 49
69. ПАТ ЕЛЬВОРТІ 134
70. ПРАТ ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ 61
71. ПРАТ ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ 42
72. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
43

73. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

48

74. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 29
75. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 30
76. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 62
77. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 63
78. ПАТ ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА 105
79. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 137
80. ПАТ ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР 93
81. ПРАТ ЖИТОМИРПРОМСПЕЦБУД 62
82. ПАТ ЗАВОД «ФРЕГАТ» 24
83. ПАТ ЗАВОД «ФРЕГАТ» 25
84. ПАТ ЗАВОД «ФРЕГАТ» 26
85. ПАТ ЗАВОД «ТІРА» 137
86. ПРАТ ЗАВОД «ВОЄНОХОТ» 134
87. ПАТ ЗАВОД БУДМАШ 32
88. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 65
89. ПРАТ ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ 126
90. ПРАТ ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ 126
91. ПАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 6
92. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 150
93. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 18
94. ПРАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП 62
95. ПРАТ ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЯН» 136
96. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ» 114
97. ПАТ ЗОРЯ 50
98. ПАТ ЗОРЯ 152
99. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО 77
100. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО 79
101. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО 97
102. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
5

103. ПАТ ІДЕЯ БАНК 80
104. ПРАТ ІЛЛІНЕЦЬКЕ ПЕРЕСУВНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО № 5
95

105. ПРАТ ІМ.ШЕВЧЕНКА 117
106. ПРАТ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 146
107. ПРАТ ІНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ 5
108. ПРАТ ІРКЛІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 96
109. ПАТ ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД 129
110. ПАТ ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД 131
111. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ 162
112. ПРАТ КАЛЬНИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОМАШ»
74

113. ПАТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКАВТОАГРЕГАТ 75
114. ПРАТ КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ 143
115. ПРАТ КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ 139
116. ПАТ КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ 51
117. ПАТ КИЇВОБЛГАЗ 72

118. ПАТ КИЇВОБЛГАЗ 78
119. ПАТ КИЇВОБЛГАЗ 120
120. ПАТ КИЇВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 159
121. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1010 123
122. ПАТ КИЇВСЬКЕ АТП 13061 63
123. ПАТ КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 

АРМАТУРОБУДУВАННЯ
6

124. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» 124
125. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» 125
126. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК 

ІМ.М.Ф.ВАТУТІНА
75

127. ПРАТ КИЇВХАРЧОБУД 22
128. ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 12
129. ПАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 44
130. ПАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 46
131. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА» 148
132. ПРАТ КОМПЛЕКС «ЛЮБЕЦЬКИЙ» 16
133. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ’ЯНКА» 148
134. ПАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
151

135. ПРАТ КОРПОРАЦІЯ ІНТЕРАГРОСИСТЕМА 60
136. ПРАТ КОТЛОМОНТАЖ 59
137. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКА РЕАЛБАЗА 125
138. ПРАТ КРАЯНСЕРВІС 135
139. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 87
140. ПРАТ КУМІР 146
141. ПРАТ ЛІЛЕЯ 33
142. ПРАТ ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО 69
143. ПАТ ЛУЦЬКИЙ ПИВЗАВОД 117
144. ПРАТ ЛЬВІВЗООВЕТПОСТАЧПРОМ 51
145. ПРАТ ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 157
146. ПРАТ ЛЮКС-ЦЕНТР 146
147. ПАТ МАР'ЯНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 107
148. ПРАТ МАШПРОМПОСТАЧЗБУТ 150
149. ТОВ МД ГРУП 63
150. ПРАТ МЕГА-РЕСУРС 165
151. ПРАТ МЕЛІОРАТОР 105
152. ПРАТ МЕРИДІАН 148
153. ВАТ МЕРИДІАН ІМ.С.П.КОРОЛЬОВА 82
154. ПАТ МЕТАБАНК 123
155. ПАТ МЕТАБАНК 164
156. ПРАТ МЕХБУД 166
157. ПАТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 106
158. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «МИКОЛАЇВТУРИСТ»
131

159. ПРАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД 31
160. ПРАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД 67
161. ПРАТ МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 31
162. ПРАТ МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 34
163. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І 

КОМБІКОРМІВ
123

164. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 62
165. ПРАТ МІЗОЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
150

166. ПАТ МЛИБОР 47
167. ПАТ МЛИБОР 47
168. ПАТ МЛИБОР 70
169. ПРАТ МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ КОТЕЛЬНИЙ ЗАВОД 35
170. ПАТ МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 34
171. ПАТ МОНФАРМ 104
172. ПРАТ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ 

АГРОБУДОСВІТА
48

173. ПАСТ НАДІЯ 146
174. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СВІТЯЗЬ» 124
175. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
149

176. ПАТ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС ГАЛИЧИНА 22
177. ПРАТ НАЦІОНАЛЬНА ГОМЕОПАТИЧНА СПІЛКА 63
178. ПРАТ НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
85

179. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 16
180. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА АГРОПРОМТЕХНІКА 144
181. ПРАТ НІФАР 136
182. ПАТ ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 9
183. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
137

184. ПАТ ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ 139
185. ПРАТ ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ» 136
186. ПРАТ ОДЕСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ» 136
187. ПАТ ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 138
188. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИПУСКУ КОВАЛЬСЬКО-

ПРЕСОВИХ АВТОМАТІВ
86

189. ПАТ ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 12
190. ПРАТ ОМЕГА-5 97
191. ПРАТ ОРІЛЬ-ЛІДЕР 164
192. ПРАТ ОРІЛЬ-ЛІДЕР 164
193. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №34 101
194. ВАТ ПЕТРІВСЬКИЙ ЗАВОД СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ І 

КОНСТРУКЦІЙ
133

195. ПРАТ ПЕТРОІМПЕКС 157
196. ПРАТ ПЕТРОСТАЛЬ 135
197. ПРАТ ПІДКАМІНСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 58
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
198. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО ГОТЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ПОДІЛЛЯ
74

199. ПРАТ ПЛАСКЕ 61
200. ПРАТ ПЛАСКЕ 166
201. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ» 27
202. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ» 13
203. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ» 14
204. ПРАТ ПОДІЛЛЯ 144
205. ПАТ ПОЛІГРАФІЧНО-ВИДАВНИЧИЙ КОМПЛЕКС «ДЕСНА» 21
206. ПАТ ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС 7
207. ПАТ ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС 8
208. ПРАТ ПОЛТАВАРИБА 51
209. ПАТ ПОЛТАВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

1662
63

210. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 161
211. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД 88
212. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА 23
213. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 69
214. ПАТ ПРАВЕКС-БАНК 107
215. ПАТ ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 68
216. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 19
217. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 24
218. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 28
219. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 28
220. ПАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

«КИЇВОРГБУД»
111

221. ПАТ ПРОЖЕКТОР 119
222. ПАТ РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА 121
223. ПРАТ РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» 166
224. ПРАТ РЕНЕСАНС 69
225. ПРАТ РЕНЕСАНС-ЖИТТЯ 73
226. ПРАТ РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ 

«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА»
85

227. ПРАТ РІВНЕ-АВТО 51
228. ПРАТ РІВНЕ-АВТО 71
229. ПРАТ РІВНЕ-АВТО 91
230. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 61
231. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 122
232. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 158
233. ПРАТ РІВНЕ-РЕЄСТР 150
234. ПРАТ РІВНЯНСЬКЕ 92
235. ТОВ РУCИНІЯ 51
236. ПРАТ РУЖИНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 124
237. ПРАТ СВІТ МЕБЛІВ-УКРАЇНА 37
238. ПРАТ СЕВЕРОДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД 60
239. ПРАТ СЄВЕРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ 42
240. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ 17
241. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ 19
242. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ 19
243. ПРАТ СИНТЕЗ ОЙЛ 22
244. ПРАТ СКАДОВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА 144
245. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 126
246. ПРАТ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОІНТ 35
247. ПРАТ СПОРТЕК 138
248. ПРАТ СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ 36
249. ПРАТ СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ 37
250. ПАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 50
251. ПАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 109
252. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАММА» 85
253. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАЛИНА» 121
254. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАЛИНА» 161
255. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАШТАН» 150
256. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» 8
257. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ 114
258. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ В.І.П. 59
259. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЄВРОНІС УКРАЇНА 32
260. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЄВРОНІС УКРАЇНА 37

261. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЄВРОНІС УКРАЇНА 115
262. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЄВРОНІС УКРАЇНА 115
263. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЄВРОНІС УКРАЇНА 116
264. ПРАТ СУМИ-АВТО 105
265. ПРАТ СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 69
266. ТОВ СУЧАСНІ БІОПРОДУКТИ 75
267. ПАТ ТАУРУС ГРУП 39
268. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬАВТО 53
269. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬАВТО 54
270. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬАВТО 57
271. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127 52
272. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127 58
273. ПРАТ ТЕХМАС-УКРАЇНА 166
274. ПРАТ ТЕХНІКА 132
275. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «СУМСЬКІ ДОБРИВА» 30
276. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «СУМСЬКІ ДОБРИВА» 36
277. ПРАТ ТРАНСАВТОСЕРВІС 136
278. ПРАТ ТРАНСМАШ 146
279. ПАТ ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД» 149
280. ПАТ ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД» 128
281. ПРАТ ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ 5
282. ПРАТ УКРАГРОХІМХОЛДИНГ 38
283. СПРАТ УКРАЇНА 125
284. СПРАТ УКРАЇНА 141
285. ПАТ УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 66
286. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 153
287. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 
МАШИНОБУДУВАННЯ «УКРПРОМПРОЕКТ»

118

288. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 
ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 
МАШИНОБУДУВАННЯ «УКРПРОМПРОЕКТ»

122

289. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ ІНСТИТУТ 9
290. ПАТ УКРАТОММАШ 37
291. ВАТ УКРМАШПРОМПРОЕКТ 101
292. ПРАТ УКРМЕДТЕХ 96
293. ПАТ УКРМЕДТЕХ 101
294. ПАТ УКРОПТГОСПТОВАРИ 165
295. ПАТ УКРПРОМАВТОШИНОРЕМОНТ 113
296. ПАТ УКРП’ЭЗО 33
297. ПРАТ УКРТЕХЗВ'ЯЗОК 86
298. ПРАТ УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ 60
299. ПРАТ УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ 66
300. ПРАТ УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ 66
301. ПРАТ УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ 67
302. ПРАТ ФАБРИКА МРІЯ 63
303. ПРАТ ФАРМА-НЕТ 166
304. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 13
305. ПРАТ ФЕДОРІВСЬКЕ 60
306. ПРАТ ХЕРСОН-АВТО 64
307. ПРАТ ХЕРСОН-АВТО 82
308. ПАТ ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 61
309. ПАТ ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 156
310. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 60
311. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
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312. ПАТ ЧАПЛИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 139
313. ПАТ ЧАПЛИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 139
314. ПАТ ЧАПЛИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 140
315. ПРАТ ЧЕРКАСИРИБГОСП 35
316. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «БЕРЕГИНЯ» 9
317. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ П-ВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 
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318. ПРАТ ЧОПІВСЬКЕ 51
319. ПРАТ ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 35
320. ПАТ ЧОРНОМОРСУДНОПРОЕКТ 140
321. ПАТ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮНІСТЬ» 49

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.
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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: 
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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
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Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17073/1
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
14.04.2017 р. 


